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ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

Τμήμα Διατροφήσ & Διαιτολογίασ, Αλεξϊνδρειο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Πρόεδροσ:  

Σ.Καλογιάννησ 

Επίκουροσ Καθηγητήσ, Τμήμα Διατροφήσ & Διαιτολογίασ 

Μέλη: 

Α.Παπαδόπουλοσ 

Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ, Τμήμα Διατροφήσ & Διαιτολογίασ 

Μ.Γραμματικοπούλου 

Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Διατροφήσ & Διαιτολογίασ 

Κ.Καραςτογιαννίδου 

Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Διατροφήσ & Διαιτολογίασ 

Α.Πρίτςα 

Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Διατροφήσ & Διαιτολογίασ 

 

ΣΙΜΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Κ.Αρβανιτόπουλοσ 

Υπουργόσ Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ & Θρηςκευμάτων 

Α.Λυκουρέντζοσ 

Υπουργόσ Υγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ 

Δ.Ψωμιάδησ 

Περιφερειάρχησ Κεντρικήσ Μακεδονίασ 

Ι.Μπουτάρησ  

Δήμαρχοσ Θεςςαλονίκησ 

Κ.Βαρςαμίδησ 

Πρόεδροσ Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ 

http://www.nutr.teithe.gr/
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ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
Πρόεδροσ: Μ.Χαςαπίδου  

 

Μέλη:  Γ.Βλϊτςιοσ  

Α.Δεληγιϊννησ 

Ε.Διαμαντό 

Α.Ευθυμιϊδησ 

Π.Ευςταθιϊδησ  

Α.Ζαμπϋλασ  

Π.Ιορδανύδησ  

Κ.Καζϊκοσ  

Θ.Καραγκιόζογλου-Λαμπούδη 

Α.Καφϊτοσ  

Π.Καφρύτςα  

Π.Κεφαλϊσ  

Κ.Κοτζϊμπαςη  

Ε.Κουιδό  

Ε.Κυρανϊσ  

Ε.Μαγκλϊρα  

 

 

 

Φ.Μανϋσ 

Φ. Μαντζώροσ 

Κ.Μιχαόλ-Κλεφτούρη 

Β.Μούγιοσ  

Α.Μουλϊσ  

Ε.Πϊγκαλοσ  

Κ.Παλϋτασ  

Δ.Παναγιωτϊκοσ  

Μ.Παπαδοπούλου  

Α.Παπατζιϊλα  

Α.ιμοπούλου  

Θ.Σζώτζασ  

Μ.Σςύγγα  

Α.Σριχοπούλου  

Α.Υαχαντύδου  

Γ.Υραγκιαδϊκησ  

Α.Φατζητόλιοσ

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 
10ο Μακεδονικό υνϋδριο Διατροφόσ, Σμόμα Διατροφόσ & Διαιτολογύασ, 

Aλεξϊνδρειο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σ.Θ.141, 57400, ύνδοσ,       

    Θεςςαλονύκη          nutrcongress@gmail.com        τηλ 2310013587  

 

 

@nutrcongress 
 

 

 

maksyndiet.blogspot.gr 

 

  

mailto:nutrcongress@gmail.com
http://www.twitter.com/nutrcongress
http://maksyndiet.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/events/211833988940177/
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 διοργϊνωςη του 10ου Μακεδονικού υνεδρύου Διατροφόσ & Διαιτολογύασ 

ςυμπύπτει με την επϋτειο 100 ετών από την ενςωμϊτωςη τησ Θεςςαλονύκησ 

και τησ Μακεδονύασ ςτο Ελληνικό κρϊτοσ, αλλϊ και με την βαριϊ οικονομικό 

κρύςη που αντιμετωπύζουμε. Μϋςα ςτισ νϋεσ κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ οι 

διαιτολόγοι ϋχουν να αντιμετωπύςουν μια νϋα κατϊςταςη. Θα εύμαςτε μια κοινωνύα 

αφθονύασ ό κινδυνεύουμε να μετατραπούμε ςε κοινωνύα ανϋχειασ;  Ήδη, όλο και πιο 

ςυχνϊ δημοςιοποιούνται ανηςυχητικϊ φαινόμενα υποςιτιςμού παιδιών ςε ςχολεύα. 

Ποιοσ εύναι ο ρόλοσ και οι προτϊςεισ των διαιτολόγων όταν το βαςικό κριτόριο 

επιλογόσ φαγητού, εύναι το φθηνό φαγητό; Ποια εύναι η ςημαςύα τησ διατροφόσ ςτην 

παιδικό ηλικύα και ποιεσ οι επιδρϊςεισ τησ ςτην υπόλοιπη ζωό; ε αυτό τη χρονικό 

ςυγκυρύα αποφαςύςαμε να διοργανώςουμε ςτη Θεςςαλονύκη, με διαφορϊ μόλισ ενόσ 

ϋτουσ από το προηγούμενο, το 10ο Μακεδονικό υνϋδριο Διατροφόσ & Διαιτολογύασ με 

θϋμα: Προοπτικέσ τησ Επιςτήμησ τησ Διατροφήσ ςε Συνθήκεσ Κρίςησ. 

 

τόχοσ του υνεδρύου εύναι η ςυμμετοχό υψηλού επιπϋδου ερευνητών και 

επαγγελματιών του ευρύτερου χώρου τησ Διατροφόσ και Διαιτολογύασ και τησ 

Τγεύασ. Οι θεματικϋσ ενότητεσ του υνεδρύου ςκοπεύουν να δώςουν ϋμφαςη 

ςτην παρουςύαςη νϋων επιςτημονικών δεδομϋνων, ςε θϋματα που αφορούν ςτη 

διατροφικό αντιμετώπιςη και θεραπεύα αςθενειών, ςτη διϊγνωςη και ςυμβουλευτικό 

αςθενειών με ϋμφαςη τισ παιδικϋσ αςθϋνειεσ αλλϊ και ςτη θϋςη τησ πολιτεύασ απϋναντι 

ςτισ νϋεσ προκλόςεισ. 

 

Θα χαρούμε και πϊλι να ςασ ςυναντόςουμε ςτη φετινό διοργϊνωςη! 

Με εκτύμηςη, 

Σ.Καλογιάννησ, 

Πρόεδροσ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ 

Η 
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ΦΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
4 & 5 Οκτωβρύου 2012 

Ξενοδοχεύο Porto Palace,  26ησ Οκτωβρύου 65,  Λιμϊνι, TK54628, 

Θεςςαλονύκη, τηλ +302310504504,  e-mail: info@portopalace.gr 

 

ΕΓΓΡΑΥΕ 
Η εγγραφό ςτο ςυνϋδριο περιλαμβϊνει: 

  υνεδριακό Τλικό 

  Παρακολούθηςη τησ επιςτημονικόσ εκδόλωςησ 

  Επύςκεψη ςτον εκθεςιακό χώρο 

  Πιςτοποιητικό Παρακολούθηςησ 

 

 

ΚΟΣΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  

Σύποσ εγγραφόσ Έωσ τισ 31/8 Από 1/9 & on site 
Σύνεδροι 50€ 60€ 
Φοιτητέσ 20€ 30€ 
 

 

WORKSHOP - ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ 

Ο αριθμόσ των θϋςεων ςτα φροντιςτόρια εύναι περιοριςμϋνοσ (n=50) και θα τηρηθεύ 

αυςτηρό ςειρϊ προτεραιότητασ με βϊςη τισ αιτόςεισ που θα υποβληθούν ςτη 

Γραμματεύα του υνεδρύου. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτα φροντιςτόρια ϋχουν μόνο οι 

ςύνεδροι/ειςηγητϋσ. Οι φοιτητϋσ ϋχουν το δικαύωμα δόλωςησ ςυμμετοχόσ ςε ϋνα μόνο 

φροντιςτόριο, ςτο οπούο θα ςυμμετϋχουν μόνο εφόςον υπϊρχουν διαθϋςιμεσ θϋςεισ 

που δεν καλύπτονται από ςύνεδρουσ/ειςηγητϋσ. Σα φροντιςτόρια εύναι δωρεϊν. Κϊθε 

ςύνεδροσ ϋχει το δικαύωμα να δηλώςει εώσ 3 φροντιςτόρια προσ παρακολούθηςη. 

Προώπόθεςη για τη δόλωςη ςυμμετοχόσ ςτα φροντιςτόρια εύναι η οικονομικό εγγραφό 

ςτο υνϋδριο.  

 

* Απαιτεύται ϋνδειξη πϊςο/βιβλιαρύου ςπουδών 

http://www.portopalace.gr/
https://webmail.teithe.gr/imp/message.php?mailbox=INBOX&index=18211
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ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 
Τποβολό Περιλόψεων Εργαςιών:        31  Αυγούςτου   2012 

Ενημϋρωςη για Αποδοχό Εργαςιών: 15 επτεμβρύου 2012 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΤΓΓΡΑΥΕΙ 
Οι ειςηγόςεισ -προφορικϋσ και αναρτημϋνεσ/posters- θα κριθούν από την Επιςτημονικό 

Επιτροπό. Όλεσ οι εργαςύεσ -προφορικϋσ και αναρτημϋνεσ/posters- θεωρούνται 

ιςότιμεσ και όςεσ γύνουν δεκτϋσ, θα περιληφθούν ςτα Πρακτικϊ του υνεδρύου. 

Προώπόθεςη για να δημοςιευθεύ μια εργαςύα ςτα Πρακτικϊ του υνεδρύου εύναι η 

εγγραφό και ςυμμετοχό ενόσ από τουσ ςυγγραφεύσ ςτο υνϋδριο. 

Οι περιλόψεισ των εργαςιών θα δημοςιευθούν με απευθεύασ αναπαραγωγό από το 
πρωτότυπο αρχεύο, χωρύσ καμύα διόρθωςη/παρϋμβαςη. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε 
να ακολουθηθούν πιςτϊ οι οδηγύεσ: 
 Η δακτυλογρϊφηςη τησ περύληψησ θα πρϋπει να γύνει με τη χρόςη ηλεκτρονικού 

υπολογιςτό (MS Office), με γραμματοςειρϊ Calibri 12, με μαύρα γρϊμματα, ςε μονό 
διϊςτημα. 

 Ξεκινόςτε την δακτυλογρϊφηςη γρϊφοντασ: 
1. Με κεφαλαύα έντονα γρϊμματα τον τύτλο τησ περύληψησ (φροντύςτε να εύναι 
όςο πιο περιεκτικόσ και βραχύσ γύνεται) 
2. Αμϋςωσ μετϊ δακτυλογραφόςτε με πλϊγια γραμματοςειρϊ ολόκληρο το όνομα 
και το επύθετο του/των ςυγγραφϋα(ων), διαχωρύζοντϊσ τουσ με κόμμα, και 
υπογραμμύςτε το όνομα του ςυγγραφϋα που θα παρουςιϊςει την εργαςύα 
3. την αμϋςωσ επόμενη ςειρϊ δακτυλογραφόςτε το Νοςοκομεύο, Ίδρυμα κ.λπ., 

ςτο οπούο ανόκουν οι ςυγγραφεύσ, χρηςιμοποιώντασ εκθϋτεσ αριθμούσ για να 
προςδιορύςετε τα διαφορετικϊ ιδρύματα 

4. υνεχύζετε δακτυλογραφώντασ το κεύμενο τησ περύληψησ ςε μονό διϊςτημα. 
Εύναι απαραύτητη η ςωςτό παρουςύαςη του κειμϋνου. Η περύληψη οφεύλει να 
εύναι δομημϋνη με τισ εξόσ παραγρϊφουσ: κοπόσ, Δεύγμα, Μϋθοδοσ, 
Αποτελϋςματα, υμπερϊςματα. Δε θα ςυμπεριληφθεύ βιβλιογραφύα ςτην 
περύληψη. Οι ςυγγραφεύσ εύναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα 
τησ εργαςύασ τουσ. Σο κεύμενο του κυρύου ςώματοσ τησ περύληψησ δεν πρϋπει να 
ξεπερνϊ τισ 250 λέξεισ 

5. Σο αρχεύο τησ περύληψησ πρϋπει να φϋρει το επύθετο του πρώτου ςυγγραφϋα: 
πχ. Καλογιϊννησ.doc  

 
Οι περιλόψεισ πρϋπει να υποβληθούν με e-mail (ωσ ςυνημμϋνο αρχεύο *.doc) ςτην 

ηλεκτρονικό διεύθυνςη nutrcongress@gmail.com, ϋωσ τισ 31 Αυγούςτου 2012.  

mailto:nutrcongress@gmail.com
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