
11  
  

    
  
  
  
  
  
  
      
 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
          
  
  
                                                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ                                                                                            
  
  
  
 
 

 
 
 

 

 

Θέμα: Ορισμός επταμελούς επιτροπής επιλογής μίας (1) θέσης ΕΠ Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με Έμφαση στις Νεφροπάθειες» του Τμήματος Διατροφής 
και Διαιτολογίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων  του ΤΕΙ Κρήτης 

 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α /́ 24-11-1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τα άρθρα 19 και 78  του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ195/τεύχος Α /́6-9-2011) όπως τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν από το Ν.  4076/2012 και Ν. 4115/2013. 
3. Τη με αριθμ. 60/27-10-2011 πράξη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 22/Β/13-1-2012) με θέμα 

«Ρυθμίσεις εκλογής και εξέλιξης εκπαιδευτικού προσωπικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης» 

4. Την με αριθμ. 29/06-02-2014 (θέμα 4ο) πράξη της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Κατάρτιση 
Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών των Επιτροπών Επιλογής ή Εξέλιξης Καθηγητών του 
Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας». 

5. Την παρ. 30 του άρθρου 39 του  Ν. 4186/2013 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2454/1997 σύμφωνα με τις οποίες το Τμήμα Διατροφής και 

Διαιτολογίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων  είναι μη αυτοδύναμο. 
7. Τη με αρ. 460/15-07-2014 πράξη της Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 

Τροφίμων.   
8. Το με αρ. πρωτ. 50/Φ30.2/15-07-2014 έγγραφο της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 

Τροφίμων.   
9. Τη με αρ. 4/22-01-2013 απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 90/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/5-

3-2013) και τη με αρ. Υ.Α 39508/Ε5/21-3-2013 με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου του 
ΤΕΙ Κρήτης. 

 
 

Ηράκλειο:          23-07-2014 
Αριθ. Πρωτ.:      4050/Φ30.2          

Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Θυρίδα 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνα 
Fax 
e-mail 

:Εσταυρωμένος -71004 
: 1939 
:  Παρασκευή Κουτεντάκη 
: 2810-379176 
: 2810-379328 
: evikuten@staff.teicrete.gr 
   

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
1. Δημήτριο Γκούμα, Καθηγητή, 

Διευθυντή Σχολής Τεχνολογίας 
Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων   
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Αποφασίζουμε 

 
τον ορισμό  Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την επιλογή μίας (1) θέσης ΕΠ Βαθμίδας Επίκουρου 
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με Έμφαση στις Νεφροπάθειες» του 
Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων  
ως εξής: 

Τακτικά Μέλη: 
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Αναπληρωματικά Μέλη: 

 
Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-

Τμήμα 
Βαθμίδα Γνωστικό 

Αντικείμενο 
ΦΕΚ 

Διορισμού 
Βιογραφικό 

Εξωτερικά Μέλη της ημεδαπής 

Κλεφτούρη Αλεξάνδρειο Καθηγήτρια Διατροφή του 183/28-09- kmichael@nutr.teithe.gr 

Ονοματε-
πώνυμο 

Ίδρυμα-
Τμήμα 

Βαθμίδα Γνωστικό 
Αντικείμενο 

ΦΕΚ 
Διορισμ. 

Βιογραφικό 

Εσωτερικά Μέλη του ΤΕΙ Κρήτης 

Φραγκιαδάκης 
Γεώργιος Α. 

ΤΕΙ Κρήτης/ 
Τμήμα 

Διατροφής -
Διαιτολογίας 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Διατροφή και 
Μεταβολισμός 

 

5/13-01-03 
 

fragkiadakis@staff.teicrete.gr 
 

http://www.dd.teicrete.gr/ 

Τσικνάκης 
Εμμανουήλ 

ΤΕΙ Κρήτης/ 
Τμήμα 

Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής 
και Πολυμέσων 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Τηλεϊατρική 
και Υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικής 

Υγείας 

1123/Γ/22-
12-11 

 

tsiknaki@ie.teicrete.gr 
 

http://www.epp.teicrete.gr/el/ 
tsiknaki 

Εξωτερικά Μέλη της ημεδαπής 

Χασαπίδου 
Μαρία 

Αλεξάνδρειο 
ΤΕΙ/ Τμήμα  
Διατροφής -
Διαιτολογίας 

Καθηγήτρια Διατροφή -
Διαιτολογία 

262/09-12-
88 
 

mnhas@nutr.teithe.gr 
 

http://www.nutr.teithe.gr/inde
x.php/personel/ 

ekpaideutiko-prosopiko 

Τσίγγα Μαρία Αλεξάνδρειο 
ΤΕΙ/ Τμήμα  
Διατροφής -
Διαιτολογίας 

Καθηγήτρια Διατροφή του 
Ανθρώπου 

223/31-10-
88 
 

mtsigga@nutr.teithe.gr 
 

http://www.nutr.teithe.gr/inde
x.php/personel/ 

ekpaideutiko-prosopiko 

Καραγκιόζ-
ογλου Θωμαή 

Αλεξάνδρειο 
ΤΕΙ/ Τμήμα  
Διατροφής -
Διαιτολογίας 

Καθηγήτρια Κλινική 
Διατροφή 

 

1838/1-11-
2000 

 

lampoudi@nutr.teithe.gr 
http://www.nutr.teithe.gr/imag

es/CV/ 
CV_karagkiozoglou.pdf 

Γανωτάκης 
Εμμανουήλ 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης / 
Τμήμα 

Ιατρικής 

Καθηγητής Γενική 
Παθολογία 

51/22-1-
2009, τ. Γ' 

 

ganotak@med.uoc.gr 
 

http://www.med.uoc.gr/2_4_1
_gr.php 

Εξωτερικό Μέλος της αλλοδαπής 

Panagiotidis 
Michalis 

Herriot Watt 
University/ 

School of Life 
Sciences 

Professor 
 

Nutrition & 
Toxicology 

 m.panagiotidis@hw.ac.uk 
 

http://www.sls.hw.ac.uk/staff-
directory/mihalis-i-

panagiotidis.htm 
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Καλλιόπη ΤΕΙ/ Τμήμα  
Διατροφής -
Διαιτολογίας 

Ανθρώπου και 
εξειδίκευση σε 

Ειδικά 
Μαθήματα 
Διατροφής 

88 
 

 
http://www.nutr.teithe.gr/i

mages/CV/ 
CV_kleftouri.pdf 

 
Κανέλλου 
Αναστασία 

ΤΕΙ Αθήνας/ 
Τμήμα 

Τεχνολογίας 
Τροφίμων 

Καθηγήτρια Διατροφολογία 
με έμφαση στη 
Μεθοδολογία 
Διατροφικής 

Έρευνάς 

277/16-12-
02 
 

akanellou@teiath.gr 
 

http://www.ft.teiath.gr/din
amiko/english_cv.pdf 

Πολυχρονόπουλος 
Ευάγγελος 

Χαροκόπειο 
Παν/μιο/Τμήμα 

Επιστήμης 
Διατροφής - 
Διαιτολογίας 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Διαιτολογία – 
Διατροφή και 
Προληπτική 

Ιατρική 

618/30.08.2
011, τ. Γ' 

 

evpol@hua.gr 
 

http://www.ddns.hua.gr/~t
mimadiaitologias/ 

gr/content/131.html?mode
=print 

Παναγιωτάκος 
Δημοσθένης 

Χαροκόπειο 
Παν/μιο/Τμήμα 

Επιστήμης 
Διατροφής - 
Διαιτολογίας 

Καθηγητής Βιοστατιστική - 
Επιδημιολογία 
της Διατροφής 

749/04.09.2
009, 
τ. Γ  ́

 

dbpanag@hua.gr 
 

http://www.ddns.hua.gr/~t
mimadiaitologias/ 

gr/content/profesors.html 
Μανιός Ιωάννης Χαροκόπειο 

Παν/μιο/Τμήμα 
Επιστήμης 

Διατροφής - 
Διαιτολογίας 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Διατροφική 
Αγωγή και 

Αξιολόγηση 

461/26.04.2
013, τ. Γ' 

 

manios@hua.gr 
 

http://www.ddns.hua.gr/~t
mimadiaitologias/gr/ 

content/128.html?mode=p
rint 

Φιλαλήθης 
Αναστάσιος 

Πανεπιστήμιο 
Κρήτης / 
Τμήμα 

Ιατρικής 

Καθηγητής Κοινωνική 
Ιατρική 

876/4-11-
2011, τ. Γ' 

 

tassos@med.uoc.gr 
 

http://www.med.uoc.gr/ar
xeia/cv/ 

PhilalithisCVFeb2014.pdf 
Εξωτερικό Μέλος της αλλοδαπής 

Anne de Looy University of 
Plymouth/ 

Department of 
Health 

Professions 

Professor 
 

Dietetics 
 

 adelooy@plymouth.ac.uk 
 

http://www5.plymouth.ac.
uk/staff/ 

anne-de-looy 
 
Το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο των ανωτέρω καθιστούν 
δυνατή τη συμμετοχή τους στην Επταμελή Επιτροπή για την κρίση της υπό πλήρωση θέσης, όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια: 
 

Τακτικά μέλη της επιτροπής: 

 

Ο Δρ Φραγκιαδάκης Γεώργιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας του 
ΤΕΙ Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και Μεταβολισμός» και με επιστημονική-ερευνητική 
δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη διατροφή ευπαθών ομάδων πληθυσμού και την υγεία, τη 
διατροφοφαρμακευτική (Nutrimedicals), την Κρητική διατροφή και τη μικροβιολογία-υγιεινή των 
τροφίμων και του επισιτισμού. Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό 
έργο του Δρ. Γ. Α. Φραγκιαδάκη έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με 
έμφαση στις Νεφροπάθειες». 
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Ο Δρ Τσικνάκης Εμμανουήλ είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεϊατρική και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 
Υγείας» και με επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα στη βιοϊατρική πληροφορική, στη 
σημασιολογική ολοκλήρωση της βιοϊατρικής πληροφορίας και στην αποδοχή καινοτόμων λύσεων και 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας και στη διαχείριση της αλλαγής που αυτές επιφέρουν. Συνεπώς, το 
γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Δρ. Ε. Τσικνάκη έχει άμεση συνάφεια 
με τα διαιτολογικά λογισμικά και τις διεθνείς ιατρικές βάσεις δεδομένων τα οποία απαιτούνται για τη 
σύγχρονη εφαρμογή του γνωστικού αντικειμένου «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες». 
 

Η Δρ Χασαπίδου Μαρία είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή-Διαιτολογία» και με εκτενή επιστημονική - 
ερευνητική δραστηριότητα στη διατροφική αξιολόγηση υγιών και ασθενών ατόμων και στη διατροφική 
πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, των μεταβολικών νοσημάτων και του καρδιαγγειακού 
κινδύνου. Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Δρ Μ. 
Χασαπίδου έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις 
Νεφροπάθειες». 
 

Η Δρ Τσίγγα Μαρία είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή του Ανθρώπου» και η επιστημονική - ερευνητική της 
δραστηριότητα εστιάζεται στη διερεύνηση της διατροφικής πρόσληψης μακρο- και μικρο- θρεπτικών 
συστατικών, στην ποιότητα της διατροφής και των ανθρωπομετρικών δεικτών του υγιούς και ασθενούς 
πληθυσμού και στον επιπολασμό της παχυσαρκίας. Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο και το 
επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Δρ Μ. Τσίγγα έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο 
«Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες». 
 

 

 

Η Δρ Καραγκιόζογλου Θωμαή είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή» και η επιστημονική - ερευνητική της 
δραστηριότητα εστιάζεται στη διατροφική εκτίμηση και την κλινική διατροφή παιδιατρικών ασθενών με 
γαστρεντερικά και ηπατικά προβλήματα, στην ανίχνευση υποθρεψίας παιδιατρικών ασθενών και στη 
διατροφική εκτίμηση και την κλινική διατροφή νεφροπαθών ασθενών. Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο 
και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Δρ Θ. Καραγκιόζογλου έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό 
αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες». 
 

 

Ο Δρ Γανωτάκης Εμμανουήλ είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 
γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία» και με πολυετές κλινικό επιστημονικό-ερευνητικό έργο στη 
διερεύνηση των επιπλοκών και των θεραπευτικών δυνατοτήτων (φαρμακευτικών και διατροφικών) του 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, της υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας, του μεταβολικού συνδρόμου, του 
καρδιαγγειακού κινδύνου και των νεφρικών παθήσεων που προκύπτουν από τα παραπάνω. Συνεπώς, το 
γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Δρ. Ε. Γανωτάκη έχει άμεση 
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες» 
 

 

Ο Δρ Παναγιωτίδης Μιχάλης είναι Professor στο School of Life Sciences, Herriot Watt University, 
Edinburgh, UK, με γνωστικό αντικείμενο “Health and Nutrition” και με επιστημονική-ερευνητική 
δραστηριότητα που εστιάζεται στην παθοφυσιολογία των ανθρώπινων ασθενειών, στη μοριακή διατροφή, 
στην καρκινογένεση και στο ρόλο της διατροφής στην πρόληψη των ασθενειών. Συνεπώς, το γνωστικό 
αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Δρ. Μ. Παναγιωτίδη έχει άμεση συνάφεια με το 
γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες».  
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Αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής: 

 

Η Δρ. Κλεφτούρη Καλλιόπη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφής-Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή του Ανθρώπου με εξειδίκευση σε Ειδικά 
Μαθήματα Διατροφής» και η επιστημονική - ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στις διαταραχές 
θρέψης υπερηλίκων, στην εκτίμηση της διατροφικής κατάστασης υγιών, ασθενών και αθλούμενων 
ατόμων και στη διατροφική υποστήριξη υγιούς και ασθενούς πληθυσμού. Συνεπώς, το γνωστικό 
αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Δρ Κ. Κλεφτούρη έχει συνάφεια με το γνωστικό 
αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες». 
 

Η Δρ. Κανέλλου Αναστασία είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας, με 
γνωστικό αντικείμενο «Διατροφολογία με έμφαση στη Μεθοδολογία της Διατροφικής Έρευνας» και η 
επιστημονική - ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στη διατροφή και υγεία και κυρίως στη 
μεθοδολογία αξιολόγησης των διατροφικών συνηθειών διαφόρων λαών. Συνεπώς, το γνωστικό 
αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Δρ Α. Κανέλλου έχει συνάφεια με τη 
διατροφική αξιολόγηση των υγιών και των ασθενών, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
εφαρμογή του γνωστικού αντικειμένου «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες». 
 

Ο Δρ. Πολυχρονόπουλος Ευάγγελος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-
Διαιτολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διαιτολογία-Διατροφή και 
Προληπτική Ιατρική» και το επιστημονικό-ερευνητικό του έργο εστιάζεται στον ρόλο της διατροφής στον 
καρκίνο, στον τρόπο ζωής και σύγχρονα νοσήματα φθοράς, στη Μεσογειακή Διατροφή και 
αντιοξειδωτική ικανότητα και στην προληπτική ιατρική - διατροφή και δημόσια υγεία. Συνεπώς, το 
γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Δρ Ε. Πολυχρονόπουλου έχει 
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες». 
 

Ο Δρ. Παναγιωτάκος Δημοσθένης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας του 
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική-Επιδημιολογία της Διατροφής» με 
επιστημονικό-ερευνητικό έργο στη μεθοδολογία της έρευνας, στους διατροφικούς δείκτες-κλίμακες, στην 
επιδημιολογία της καρδιαγγειακής νόσου και στην επιδημιολογία της διατροφής. Συνεπώς, το γνωστικό 
αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Δρ Δ. Παναγιωτάκου έχει συνάφεια με το 
γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες».   
 

Ο Δρ. Μανιός Ιωάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας 
του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφική Αγωγή και Αξιολόγηση» με 
επιστημονική - ερευνητική δραστηριότητα στους συμπεριφοριστικούς, κλινικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση παχυσαρκίας και συνοδών νοσημάτων, στην πρόληψη και 
αποκατάσταση από καρδιαγγειακά νοσήματα και οστεοπόρωση και στη χρήση βιολειτουργικών τροφίμων 
για την πρόληψη ή αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και άλλων χρόνιων νοσημάτων. Συνεπώς, το γνωστικό 
αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του Δρ Ι. Μανιού έχει συνάφεια με το γνωστικό 
αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες».   
 

Ο Δρ. Φιλαλήθης Αναστάσιος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιατρική» με επιστημονικό-ερευνητικό έργο στην έρευνα των 
επιστημών υγείας, της εκτίμησης των αναγκών υγείας, της πολιτικής υγείας, της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και της Ιατρικής Εκπαίδευσης. Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό 
και ερευνητικό έργο του Δρ Α. Φιλαλήθη έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή 
με έμφαση στις Νεφροπάθειες».   
 

Η Δρ. De Looy Anne είναι Professor στο Τμήμα Health and Human Sciences, University of Plymouth, UK, 
με γνωστικό αντικείμενο “Dietetics” και με επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα που εστιάζεται στο 
ρόλο των υδατανθράκων στον έλεγχο της όρεξης, στις διατροφικές μελέτες παρέμβασης και τα διαιτητικά 
σχήματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και στην εξέλιξη και τον επαγγελματισμό των 
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διαιτολόγων. Συνεπώς, το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Δρ Α. De 
Looy έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Διατροφή με έμφαση στις Νεφροπάθειες». 
  
                                                 
 
 
 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης 
 
 
 Ευάγγελος Καπετανάκης 
 Καθηγητής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΘ7Ζ4691Ο3-70Γ


		2014-07-23T13:57:10+0300
	Athens




