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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 
 
Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
στην υπ’ αριθμ. 20Α/22-01-2015 Γ.Σ.Ε.Σ αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω θέματα: 

• Μελέτη παραγωγής προϊόντων ροδάκινου χαμηλής προσλαμβανόμενης 
ενέργειας. (Διαδικασία παραγωγής, αξιολόγηση ποιότητας, προσομοίωση 
απορρόφησης συστατικών, μέτρηση γλυκαιμικού δείκτη) 

• Διατροφική παρέμβαση σε ομάδα ασθενών της Μη-αλκοολικής λιπώδους 
διήθησης του ήπατος μέσω της χορήγησης αποξηραμένων φρούτων.   

• Το νομοθετικό πλαίσιο, οι κοινωνικές δομές και το φυσικό περιβάλλον ως 
παράγοντες κινδύνου συμπεριφορών υγείας που σχετίζονται με το ενεργειακό 
ισοζύγιο στην Ευρώπη 

• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας παρέμβασης διατροφής και φυσικής 
δραστηριότητας για τη βελτίωση συμπεριφορών υγείας και την πρόληψη της 
παιδικής παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ευρώπη 

• Αξιολόγηση μαγειρεμένων τροφίμων της Μεσογειακής δίαιτας, με έμφαση 
στο περιεχόμενο σε βιοδραστικά συστατικά 

 
Απαιτούμενα Προσόντα 

 
1) Κατοχή Μ.Δ.Ε. στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης της Διατροφής ή ισότιμου 
τίτλου στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με 
Ερευνητική Διατριβή. Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. που δεν εκπόνησαν κατά τη διάρκεια των 
μεταπτυχιακών τους σπουδών ερευνητική διατριβή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
ένταξης στο πρόγραμμα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εκτός εάν:  
α) έχουν αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον ερευνητική απασχόληση σε 
αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή 
β) εκπονήσουν ερευνητική διατριβή, σύμφωνα με τον κανονισμό του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης, πριν ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. για Διδακτορική Διατριβή. 
2) αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1. Από την υποχρέωση 
αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο), μέχρι 
27/02/2015 με τα εξής δικαιολογητικά: 
 



1. Αντίγραφο Πτυχίου         
2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης    
3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ σε περιπτώσεις τίτλων αλλοδαπής και του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (για τίτλους σπουδών που χορηγούνται μετά από την 
1.5.2004) 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών  και μεταπτυχιακών 
σπουδών     

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα       
6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1. Από την 

υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Αγγλόφωνου 
Πανεπιστημίου  

7. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας      
8. Αντίτυπο της Μεταπτυχιακής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή  
9. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (αν υπάρχουν)   
10. Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του 

υποψηφίου. 
 
Πληροφορίες: Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ελ. 
Βενιζέλου 70 Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, 11:00 - 14:00, τηλ. 210-9549158, κα Σοφού 
Ελένη και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.ddns.hua.gr  
 
 
       Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
 
 
 
         Παναγιωτάκος Δημοσθένης 
           Καθηγητής 
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