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ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ–ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥ  

 

 

 

 

Ο παρών οδηγός απευθύνεται σε πτυχιούχους Διαιτολόγους–Διατροφολόγους 

και περιγράφει αναλυτικά όλα τα βήματα για την απόκτηση 

της Βεβαίωσης/Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.  

 

 

(Σημείωση :  Για τη σύνταξη του παρόντος οδηγού, ελήφθησαν υπόψιν τα νομοθετικά και κανονιστικά 

κείμενα, όπως και οι προφορικές οδηγίες από διοικητικούς υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών. 

Ενδέχεται να υπάρχουν μικρής κλίμακας διαφοροποιήσεις από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.)  
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ΕΚΔΟΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  (ΠΔ 133/2014) 

 

Ο ενδιαφερόμενος για να λάβει την βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος και να δικαιούται να ασκεί το 

επάγγελμα του Διαιτολόγου–Διατροφολόγου, πρέπει να καταθέσει δια ζώσης στην Δ/νση ή Τμήμα 

Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας του τόπου της 

παρούσας κατοικίας ή έδρας του (όχι του τόπου της επικείμενης/μέλλουσας έδρας του, αν δεν 

ταυτίζονται) αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος συνοδευόμενη από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά (ενδείκνυται να εσωκλείονται σε φάκελο με λάστιχα) : 

➢ Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου  

o από Τμήματα Διατροφής & Διαιτολογίας ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(Δι.Πα.Ε, Ελ.Με.Πα., Παν/μιο Θεσσαλίας, Παν/μιο Πελοποννήσου, Χαροκόπειο)  

o από τα πρώην Τμήματα Διατροφής & Διαιτολογίας των παλιότερων ΑΤΕΙ & ΤΕΙ  

(ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΑΤΕΙ Κρήτης–Παράρτημα Σητείας, ΤΕΙ Κρήτης–

Παράρτημα Σητείας, ΑΤΕΙ Λάρισας–Παράρτημα Καρδίτσας). 

o αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημιακού ιδρύματος του εξωτερικού με επίσημη μετάφραση, καθώς 

και : α) πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού, εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ), ή β) απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του ΑΤΕΕΝ 

ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΠΔ 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ). 

 

➢ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

➢ Δύο (2) Φωτογραφίες ταυτότητας. 

➢ Για τους αλλοδαπούς απαιτείται άδεια παραμονής και εργασίας. 

➢ Παράβολο χαρτοσήμου που χορηγείται από οποιαδήποτε ΔΟΥ 30,00 €  

➢ Παράβολο δημοσίου ταμείου που χορηγείται από οποιαδήποτε από ΔΟΥ 8,00 €. 

➢ Εκκαθαριστικό Εφορίας του τελευταίου έτους. 

Σημ.: το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου πλέον αναζητείται υπηρεσιακά από τις αρμόδιες αρχές και 

δεν χρειάζεται η έκδοσή του από τον ενδιαφερόμενο. 

 

Εντός 2-3 ημερών από την υποβολή στην αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας, ο ενδιαφερόμενος 

ειδοποιείται για την παραλαβή της βεβαίωσής του. 

 

Προτείνεται πάντα η επικοινωνία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων στις 

οποίες ανήκετε, προς επιβεβαίωση των παραπάνω. 


