Ομάδες Ειδικών του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων (ΠΣΔΔ)
Εισαγωγή- Περιγραφή των Ομάδων Ειδικών του ΠΣΔΔ.
Οι Ομάδες Ειδικών του ΠΣΔΔ έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην έγκυρη ενημέρωση του
κοινού και του επιστημονικού κόσμου σχετικά με θέματα διατροφής, υγείας και ευεξίας,
όπως αυτό ορίζεται από το καταστατικό του ΠΣΔΔ στο άρθρο 10, παράγραφο 2.
Απαρτίζονται από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος,
μέλη του ΠΣΔΔ, που έχουν ερευνητική, κλινική ή πρακτική επαγγελματική εμπειρία σε
εξειδικευμένα θέματα διατροφής. Από το 2012, έχει ξεκινήσει η σύσταση των 4ων Ομάδων
Ειδικών του ΠΣΔΔ:
-

Ομάδα Ειδικών Διαχείρισης Βάρους

-

Ομάδα Ειδικών Κλινικής Διατροφής

-

Ομάδα Ειδικών Αθλητικής Διατροφής

-

Ομάδα Ειδικών Διατροφής και Δημόσιας Υγείας

Κάθε Ομάδα Ειδικών συντονίζεται από ένα Πρόεδρο με τετραετή θητεία. Επιπλέον, η κάθε
Ομάδα μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες Ομάδες Εργασίας, βάση των αναγκών της.
Τα μέλη των Ομάδων Ειδικών ανανεώνονται κάθε 12 μήνες ή νωρίτερα αν κριθεί
απαραίτητο από τον Πρόεδρο της κάθε ομάδας. Η επιλογή των μελών των ομάδων γίνεται
με προκαθορισμένα κριτήρια.*
Οι Ομάδες Ειδικών του ΠΣΔΔ δημιουργούν: 1) επιστημονικά υλικά, έντυπα και ηλεκτρονικά,
με σκοπό την εκπαίδευση διαφορετικών κοινών, 2) καμπάνιες ενημέρωσης σε παγκόσμιες
ημέρες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας, όπως την Παγκόσμια Ημέρα
κατά της Παχυσαρκίας ή του Διαβήτη, 3) ημερίδες και webinars για την ενημέρωση και
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και του κοινού. Οι δράσεις των Ομάδων Ειδικών
του ΠΣΔΔ στηρίζονται οικονομικά από τον ΠΣΔΔ.

Κριτήρια ένταξης και επιλογής μελών στις Ομάδες Ειδικών του ΠΣΔΔ
Οι Ομάδες Ειδικών απαρτίζονται από επιστήμονες Διαιτολόγους- Διατροφολόγους με
απαραίτητη προϋπόθεση να είναι μέλη του ΠΣΔΔ, και οι οποίοι έχουν επιλεχθεί με τα εξής
κριτήρια:
1. Κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου.
2. Κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών συναφών με το
αντικείμενο ή/και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με την
εξειδίκευση της εκάστοτε ομάδας για τουλάχιστον 3 χρόνια.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Συστατική επιστολή από εργοδότη ή/και διδάσκοντα καθηγητή.
Σε κάθε Ομάδα Ειδικών μπορεί να συμμετέχει και ένας φοιτητής – μέλος του ΠΣΔΔ. Σε αυτή
την περίπτωση, τα κριτήρια ένταξης και επιλογής είναι η φοίτηση σε προπτυχιακό ή
μεταπτυχιακό επίπεδο σε τμήμα Διαιτολογίας- Διατροφής Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, και

η επιλογή γίνεται βάση βιογραφικού σημειώματος, και της απαιτούμενης συστατικής
επιστολής από διδάσκοντα καθηγητή.

Σύνθεση Ομάδων Ειδικών ΠΣΔΔ
Κάθε Ομάδα μπορεί να αριθμεί έως 15 μέλη και συντονίζεται από έναν Πρόεδρο (οι
διαδικασίες για την επιλογή του Προέδρου περιγράφονται παρακάτω). Σε κάθε Ομάδα
Ειδικών μπορεί να συμμετέχει επιπλέον και ένας φοιτητής τμήματος ΔιαιτολογίαςΔιατροφής Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο η κάθε Ομάδα
να αποτελείται από συνδυασμό παλιών και νέων μελών με σκοπό να διατηρείται η
συνέχεια των εργασιών της κάθε ομάδας ειδικών.
Διαγραφή ανενεργών μελών Ομάδων Ειδικών
Τα μη ενεργά μέλη των Ομάδων Ειδικών θα διαγράφονται μετά από 12 μήνες αποχής από
τις εργασίες της Ομάδας στην οποία ανήκουν. Στους 9 μήνες αδικαιολόγητης αποχής θα
λαμβάνουν προειδοποίηση από τον Πρόεδρο. Στους 12 μήνες αδικαιολόγητης αποχής θα
ενημερώνονται από το ΔΣ του ΠΣΔΔ για τη διαγραφή τους από την Ομάδα.

Ανανέωση σύνθεσης ΟΕ
Τακτική πρόσκληση νέων μελών για συμμετοχή στις ομάδες ειδικών γίνεται 1 φορά το
χρόνο, εφόσον έχει προκύψει αποχώρηση μέλους ή ανάγκη αλλαγής στη σύνθεση των
ομάδων. Κάθε Ομάδας Ειδικών απευθύνει πρόσκληση για όσα άτομα κρίνεται ότι
χρειάζονται. Τα μέλη επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Ομάδας Ειδικών και δύο μέλη από
το ΔΣ και η θητεία τους έχει διάρκεια 3 χρόνια.

Διαδικασία επιλογής προέδρων ΟΕ.
Ο Πρόεδρος της κάθε ομάδας είναι ο επικεφαλής και φέρει αυξημένες αρμοδιότητες όσον
αφορά τον συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών των μελών της ενώ είναι υπεύθυνος
για την ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με τις δράσεις της ομάδας του. Η θητεία του Προέδρου
διαρκεί 4 χρόνια. Ο Πρόεδρος επιλέγεται αρχικά με τη συμβολή μίας τριμελούς επιτροπής
αξιολόγησης, η οποία υποβάλλει το πόρισμά της στο ΔΣ. H τελική επιλογή γίνεται από το
ΔΣ. Η επιτροπή αξιολόγησης ορίζεται από το ΔΣ με πρόσκληση, με βάση την ειδικότητα των
μελών της. Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετέχει το μέλος του ΔΣ που είναι υπεύθυνο για
τις ομάδες ειδικών και άλλα 2 άτομα (μέλη του ΠΣΔΔ) με σχετικό με την ομάδα
αντικείμενο ανάλογα με τις απαιτήσεις των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν.

*Τα κριτήρια επιλογής των μελών που απαρτίζουν τις Ομάδες Ειδικών του ΠΣΔΔ
επικαιροποιήθηκαν τον Μάιο του 2020.

