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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης «Θεαίτητος» αποτελεί ένα 

πρόγραμμα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης 

ενηλίκων (e-learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Λάμπρο Συντώση, 

Καθηγητή Διαιτολογίας-Διατροφής. Το Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών 

αντικειμένων σχετικών με την Επιστήμη της Διαιτολογίας-Διατροφής, τη Διατροφική Αγωγή, τη 

Φυσική Αγωγή και την Επιστήμη της Άσκησης, τις Επιστήμες της Βιοστατιστικής και της 

Μεθοδολογίας της Έρευνας, και γενικότερα τις Επιστήμες Υγείας, και διεξάγεται αποκλειστικά 

μέσω του διαδικτύου.  

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά ο σκοπός και το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Παχυσαρκίας Ενηλίκων», οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής σε αυτό, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για μια ολοκληρωμένη εικόνα 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΚΟΠΟΣ 

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Παχυσαρκίας Ενηλίκων» 

περιγράφει τις βασικές διαστάσεις της νοσογόνου οντότητας της παχυσαρκίας, εστιάζοντας 

στην εμπεριστατωμένη διαχείρισή της.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με την επιδημιολογία και την 

αιτιολογία της παχυσαρκίας και η εξοικείωση των εκπαιδευομένων στην ανάπτυξη στρατηγικών 

διαχείρισης της παχυσαρκίας σε επίπεδο πρόληψης και κυρίως σε επίπεδο αντιμετώπισης.  

Ειδικότερα επιδιώκει την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια της θεραπευτικής 

φροντίδας ενός παχύσαρκου ατόμου, από την αξιολόγηση της διατροφικής του κατάστασης 

στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μιας παρέμβασης. 

Το πρόγραμμα εστιάζει τόσο στη διαιτητική παρέμβαση, η οποία αποτελεί θεμέλια πτυχή της 

θεραπευτικής αντιμετώπισης και αναλύεται ως προς τις εμπεριστατωμένες διαιτητικές 

προσεγγίσεις, όσο και στη συμπεριφορική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς και σε άλλα 

μέσα παρέμβασης όπως η φαρμακευτική αγωγή και η χειρουργική επέμβαση. Τέλος, περιγράφει 

τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της ψηφιακής τεχνολογίας ως σύγχρονου μέσου για την 

αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 
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Ο/η Εκπαιδευόμενος/η μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνωστικές και 

ψυχοκινητικές δεξιότητες και στάσεις. 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Ορίζει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την παχυσαρκία ως κλινική οντότητα. 

 Αιτιολογεί την παχυσαρκία ως πρόβλημα αλληλεπίδρασης εγγενών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων. 

 Αναγνωρίζει τις μεθόδους αξιολόγησης της ενεργειακής πρόσληψης και της ενεργειακής 

δαπάνης, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού των ενεργειακών αναγκών ενός ατόμου. 

 Κατονομάζει τους εμπεριστατωμένους τρόπους διατροφικών παρεμβάσεων. 

 Αναγνωρίζει την πολυδιάστατη προσέγγιση για τη διαχείριση του σωματικού βάρους, 

τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και θεραπείας. 

 Επισημαίνει τη σημασία της προσκόλλησης στη διαιτητική θεραπεία και πώς 

επιτυγχάνεται. 

 

ΨΙΧΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: 

 Αξιολογεί ποιο άτομο έχει ένδειξη για απώλεια σωματικού βάρους. 

 Διαγιγνώσκει τη σοβαρότητα της ύπαρξης παχυσαρκίας και κατατάσσει τα άτομα στις 

διάφορες κατηγορίες βάρους βάσει της κατάστασης τους. 

 Απαριθμεί τις συνήθεις διαιτητικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση του σωματικού βάρους 

και επιλέγει την κατάλληλη μεθοδολογία παρέμβασης. 

 Εφαρμόζει τα κατάλληλα κριτήρια για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

θεραπευτικών παρεμβάσεων. 

 Επιλέγει και ενσωματώνει τις κατάλληλες εμπεριστατωμένες τεχνικές στα πλαίσια 

συνεργασίας με παχύσαρκα άτομα. 

 Επεξηγεί με σαφήνεια το σύνθετο αιτιολογικό υπόβαθρο της παχυσαρκίας. 

 Εντοπίζει σε ποια άτομα ενδείκνυται η παραπομπή για την ιατρική αντιμετώπιση της 

παχυσαρκίας. 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ / ΣΤΑΣΕΙΣ: 

 Αναθεωρεί πιθανές λαθεμένες αντιλήψεις για την υπερβαρότητα/ παχυσαρκία. 

 Προάγει διατροφικές συνήθειες που περιορίζουν την εμφάνιση της παχυσαρκίας. 

 Αξιολογεί την αξιοπιστία των διαθέσιμων προγραμμάτων και μεθόδων που στοχεύουν 
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στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη. 

 Ζυγίζει τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των ψηφιακών μέσων ως μέρους μιας 

θεραπευτικής προσέγγισης για την παχυσαρκία. 

 Αποτιμά τη σημασία του τρόπου εφαρμογής μιας διαιτητικής παρέμβασης στην ενίσχυση 

της προσπάθειάς απώλειας βάρους του ατόμου. 

 Αποτιμά τη σημασία της τροποποίησης των διαιτητικών συνηθειών και της 

συμπεριφορικής παρέμβασης για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση της παχυσαρκίας. 

 Συνεργάζεται αποτελεσματικά με γιατρούς είτε για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής 

είτε για την εφαρμογή χειρουργικής επέμβασης σε παχύσαρκα άτομα, εφόσον απαιτείται. 

 Διαβάζει με προσοχή τις συστάσεις και οδηγίες έγκριτων φορέων. 

 Προκρίνει την πρόληψη και αποκτά ενεργό ρόλο στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.   

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

 

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εκτιμάται στις 

100 ώρες, ενώ ο μέγιστος χρόνος παρακολούθησης ανέρχεται στους τέσσερις (4) μήνες. Η 

εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

προκύπτει από τον συνολικό αριθμό των περιεχόμενων Θεματικών Ενοτήτων επί τις ώρες της 

καθοδηγούμενης διδασκαλίας (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του). 

Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιμώμενα στοιχεία, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η τελική εκτίμηση του 

χρόνου ενασχόλησης του εκπαιδευομένου υπόκειται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως το γνωστικό 

του επίπεδο και η προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων.  

 

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στα 495 ευρώ με δυνατότητα καταβολής δόσεων. Για 

την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων το κόστος διαμορφώνεται στα 450 ευρώ. Τα δίδακτρα 

καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του 

συμμετέχοντα. Για τον ακριβή τρόπο καταβολής των διδάκτρων ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται 

μέσω επίσημης ηλεκτρονικής επιστολής (email) από την Γραμματεία του Προγράμματος, μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. Σε περίπτωση διακοπής της 

παρακολούθησης δεν πραγματοποιούνται επιστροφές διδάκτρων. 

 

 



 
 

6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

 

Αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της 

Παχυσαρκίας Ενηλίκων» μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι και φοιτητές Πανεπιστημιακών και 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής). Για τη συμμετοχή στο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.  

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υπερβαίνει τον 

μέγιστο αριθμό θέσεων, όπως αυτός ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

τον κάθε κύκλο σπουδών, επιπρόσθετα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων αποτελούν τα 

εξής: 

 

 βαθμός Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας ή Πτυχίου 

Επαγγελματικής Ειδικότητας ή Απολυτηρίου Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (με 

συντελεστή βαρύτητας 60% και με σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται),  

 κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (με συντελεστή βαρύτητας 10%), 

 επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για Γλώσσες (με συντελεστή βαρύτητας 10%),  

 εργασιακή προϋπηρεσία ή εμπειρία (με συντελεστή βαρύτητας 20%). 

 

Η αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της 

δικτυακής πύλης (portal) του Προγράμματος. Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει τα 

απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία 

επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών, εργασιακή εμπειρία, κλπ.) και φέρει την ευθύνη της ορθότητας και 

της αλήθειας αυτών.  

 

Η απόφαση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης του υποψήφιου λαμβάνεται από τον 

Επιστημονικά Υπεύθυνο και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος, και ανακοινώνεται 

στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εντός 10 εργάσιμων ημερών. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Ενεργειακή πρόσληψη: παράμετροι και αξιολόγηση 

Στόχος της ενότητας είναι η εισαγωγή στην έννοια του ενεργειακού ισοζυγίου και η ανάλυση της 

μίας συνιστώσας του, της ενεργειακής πρόσληψης. Αρχικά ορίζεται το ενεργειακό ισοζύγιο και 

παρέχεται μια συνοπτική αναφορά στις συνιστώσες του. Στο κυρίως μέρος αναλύονται οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή πρόσληψη και συνεπώς επηρεάζουν τελικά το 

σωματικό βάρος. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η σύσταση της δίαιτας, 

παθοφυσιολογικοί, ψυχολογικοί και οικονομικοί παράγοντες. Τέλος, περιγράφονται οι μέθοδοι 

αξιολόγησης της ενεργειακής πρόσληψης, όπως η ανάκληση 24ώρου και το ημερολόγιο 

καταγραφής τροφίμων. 

 

2. Ενεργειακή δαπάνη: παράμετροι και αξιολόγηση 

Στόχος της ενότητας είναι η κατανόηση περαιτέρω της έννοιας του ενεργειακού ισοζυγίου και η 

ανάλυση της άλλης συνιστώσας του, της ενεργειακής δαπάνης. Αρχικά ορίζονται οι παράμετροι 

της ενεργειακής δαπάνης, δηλαδή ο βασικός μεταβολικός ρυθμός και η θερμογένεση λόγω 

τροφής και άσκησης, και αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την καθεμιά. Επιπλέον, 

περιγράφονται οι μέθοδοι αξιολόγησης της ενεργειακής δαπάνης, με διάφορα έγκυρα εργαλεία. 

Τέλος, παρουσιάζεται συνολικά η επίδραση του ενεργειακού ισοζυγίου στο σωματικό βάρος, το 

αποτέλεσμα δηλαδή που προκύπτει από τον συσχετισμό των διαφόρων παραμέτρων του 

ενεργειακού ισοζυγίου. 

 

3. Ορισμός, επιδημιολογία και αιτιολογία της παχυσαρκίας  

Στόχος της ενότητας είναι να οριστεί η υπερβαρότητα και η παχυσαρκία, να δοθούν στοιχεία για 

τον επιπολασμό τους και να παρουσιαστεί η αιτιολογία τους. Αρχικά αναφέρονται οι μέθοδοι 

αξιολόγησης των καταστάσεων αυτών, καθώς και οι επιπτώσεις τους στην υγεία. Ακολουθούν 

τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα για την υπερβαρότητα και την παχυσαρκία, σε διεθνές 

και εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια δίνεται έμφαση στην πιθανή αιτιολογία για την ανάπτυξή τους, 

σχολιάζοντας τόσο γενετικούς όσο και περιβαλλοντικούς αιτιακούς παράγοντες, καθώς και τη 

σημασία της αλληλεπίδρασή τους. 
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4. Πρόληψη της παχυσαρκίας 

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιαστεί το σκεπτικό για την εφαρμογή στρατηγικών 

πρόληψης της παχυσαρκίας. Το περιεχόμενο, οι χώροι και οι φορείς διεξαγωγής προγραμμάτων 

πρόληψης περιγράφονται ανάλογα με τη διαφοροποίησή τους ως προς τον πληθυσμό-στόχο. 

Έτσι, οι στρατηγικές διακρίνονται σε επιλεκτικές και καθολικές. Οι επιλεκτικές στοχεύουν σε άτομα 

ή ομάδες με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και αφορούν δομές μικρότερης κλίμακας, 

όπως η οικογένεια, το σχολείο. Οι καθολικές στοχεύουν στο σύνολο των ατόμων ή ομάδων ενός 

πληθυσμού και αφορούν ένα ευρύτερο επίπεδο κοινωνικών, πολιτικών και φυσικών δομών του 

περιβάλλοντος. 

 

5. Αξιολόγηση παχύσαρκου ασθενούς 

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της αξιολόγησης του παχύσαρκου 

ασθενούς, να τονίσει την αναγκαιότητά της και να αναδείξει τη σημασία της ορθής 

πραγματοποίησής της από τον επαγγελματία υγείας. Αρχικά παρουσιάζεται η σημασία της 

αξιολόγησης ως αναπόσπαστου τμήματος της διαδικασίας διατροφικής φροντίδας ενός 

ασθενούς, με έμφαση στην παχυσαρκία. Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά οι θεμελιώδεις 

αρχές της αξιολόγησης του παχύσαρκου ασθενούς, δομημένες σε τέσσερις υποενότητες: α) 

αξιολόγηση της ανθρωπομετρίας και της σωματικής διάπλασης, β) κλινική αξιολόγηση, γ) 

αξιολόγηση των συνηθειών του τρόπου ζωής και των συμπεριφορών που σχετίζονται με το 

ενεργειακό ισοζύγιο, και δ) αξιολόγηση των δημογραφικών στοιχείων και του περιβάλλοντος. 

 

6. Διαιτητική αντιμετώπιση παχυσαρκίας 

Στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή των συστάσεων για τη διαχείριση του βάρους μέσω των 

διαφόρων εμπεριστατωμένων διαιτητικών προσεγγίσεων. Στο πλαίσιο αυτό περιγράφονται τα 

βασικότερα είδη διαιτών, κατηγοριοποιημένα με βάση τη σύσταση της δίαιτας σε μακροθρεπτικά 

συστατικά, τους διαιτητικούς χειρισμούς σε επίπεδο ομάδων τροφίμων και διαιτητικών 

προτύπων, και τέλος σε επίπεδο γευμάτων. Παρέχονται τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη 

σύγκριση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων διαιτών, πρωτίστως ως προς την απώλεια 

του βάρους και δευτερευόντως ως προς άλλους δείκτες υγείας.  

 

7. Συμπεριφορική αντιμετώπιση παχυσαρκίας 

Στόχος της ενότητας είναι να γίνει κατανοητή η έννοια της συμπεριφορικής προσέγγισης στη 

θεραπεία της παχυσαρκίας. Περιγράφονται οι κυριότερες συμπεριφορικές τεχνικές: 
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αυτοπαρακολούθηση, στοχοθεσία, έλεγχος ερεθισμάτων (δομημένα γεύματα), ενίσχυση και 

κοινωνική στήριξη. Επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι τεχνικές 

αυτές σε μια παρέμβαση για την παχυσαρκία και παρέχονται τα διαθέσιμα δεδομένα για την 

αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, σκιαγραφείται η ενδεδειγμένη στάση του επαγγελματία 

υγείας υπό το πρίσμα συνεργασίας με το άτομο που προσπαθεί να αλλάξει συμπεριφορά για 

τη διαχείριση του βάρους του. 

 

8. Ιατρική αντιμετώπιση παχυσαρκίας 

Στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή της φαρμακευτικής και της χειρουργικής αντιμετώπισης 

της παχυσαρκίας. Για κάθε μία προσέγγιση παρουσιάζονται οι βασικές αρχές για την εφαρμογή 

τους και περιγράφονται τα διαθέσιμα είδη παρεμβάσεων, δηλαδή οι τρέχουσες φαρμακευτικές 

ουσίες και οι πιο δημοφιλείς χειρουργικές επεμβάσεις. Δίνονται στοιχεία που αφορούν τους 

μηχανισμούς δράσης, τα θέματα ασφάλειας και την αποτελεσματικότητά τους. Η τελευταία 

αφορά την απώλεια βάρους και καταστάσεις συννοσηρότητας, από συγκρίσεις με ομοειδείς ή 

συμβατικές παρεμβάσεις για την παχυσαρκία. 

 

9. Η ψηφιακή τεχνολογία ως μέσο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 

Στόχος της ενότητας είναι η περιγραφή των παρεμβάσεων με τη χρήση των πιο διαδεδομένων 

μέσων ψηφιακής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Αφού τονιστεί η σημασία 

της εξατομίκευσης σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά 

τους, ανάλογα με το μέσο εφαρμογής και τις δυνατότητες επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης που 

διαθέτουν: διαδίκτυο, κινητές συσκευές, εικονικό περιβάλλον. Παρέχονται στοιχεία για την 

αποτελεσματικότητά τους και τις προκλήσεις που θέτουν ως ένα νέο εργαλείο για τον 

επαγγελματία υγείας στον τομέα της διαχείρισης βάρους. 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 

Η διδασκαλία στο Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης  «Θεαίτητος» 

διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στους Εκπαιδευόμενους τη 

δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία 

σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle. Για τη χρήση του Moodle ο 



 
 

10 

Εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει Η/Υ με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

εγκατεστημένο περιηγητή διαδικτύου (web browser) με δυνατότητα διαχείρισης πολυμέσων 

(multimedia). 

 

Οι Θεματικές Ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της 

Παχυσαρκίας Ενηλίκων» διατίθενται στον Εκπαιδευόμενο σταδιακά και για κάθε Θεματική 

Ενότητα υπάρχουν σχετικές ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης. Ο Εκπαιδευόμενος έχει τη 

δυνατότητα να απαντήσει σε αυτές όσες φορές επιθυμεί, ωστόσο η επιτυχής ολοκλήρωση των 

ερωτήσεων κατανόησης-αξιολόγησης της κάθε Θεματικής Ενότητας είναι απαραίτητη για την 

παρακολούθηση της επόμενης (σωστή απάντηση τουλάχιστον στο 75% των ερωτήσεων). 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Η διδακτέα ύλη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Παχυσαρκίας 

Ενηλίκων» περιλαμβάνει ηχογραφημένες βιντεοπαρουσιάσεις, συνοδευτικές σημειώσεις 

μαθήματος (e-book), επιστημονικά άρθρα σε ηλεκτρονική μορφή, ενδεικτική ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία και ερωτήσεις κατανόησης-αξιολόγησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρακολούθησης, ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Συντονιστή του  

Εκπαιδευτικού Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) για τυχόν απορίες ή 

ερωτήσεις σχετικά τη διδακτέα ύλη και την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

 

Μετά την παρακολούθηση όλων των Θεματικών Ενοτήτων, ο Εκπαιδευόμενος καλείται να 

ολοκληρώσει την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Η τελική εξέταση 

πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμό 

χρόνου και αποτελείται από ερωτήσεις αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, αληθούς-ψευδούς 

δήλωσης, σύντομης απάντησης κλπ. Η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης ορίζεται ως 

η σωστή απάντηση τουλάχιστον στο 55% των ερωτήσεων. 

 

Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος δεν 
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είναι επιτυχής, ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης άλλες δύο φορές 

(τρείς συνολικά). Η κάθε επαναληπτική εξέταση αποτελείται ομοίως από ερωτήσεις 

αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, αληθούς-ψευδούς δήλωσης, σύντομης απάντησης κλπ., 

αντίστοιχου αριθμού και βαθμού δυσκολίας με την αρχική αξιολόγηση. Πριν την κάθε 

επαναληπτική εξέταση ο Εκπαιδευόμενος καλείται να μελετήσει ξανά τη διδακτέα ύλη του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος και να απαντήσει σε κάποιες σύντομες ερωτήσεις κατανόησης –

αξιολόγησης. 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

 

Συμμετοχή στην Αξιολόγηση του Προγράμματος 

Η αξιολόγηση των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών 

πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο ο Εκπαιδευόμενος καλείται να 

συμπληρώσει, πριν ολοκληρώσει την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

Παράλληλα, κάθε 1 έτος πραγματοποιείται τηλεφωνική δειγματοληπτική αξιολόγηση σε επίπεδο 

οργάνωσης και παροχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη Γραμματεία του Προγράμματος 

σε ένα τυχαίο δείγμα Εκπαιδευόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συνολικής 

ικανοποίησής τους από το Πρόγραμμα και τη γενικότερη μαθησιακή διαδικασία. 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος οδηγεί στη 

χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Βασικές Αρχές Διαχείρισης 

της Παχυσαρκίας Ενηλίκων».  

 

Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης αναγράφουν τον τίτλο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τη 

μέθοδο υλοποίησής του, τις διδακτικές ώρες, το ακαδημαϊκό έτος απόκτησης και συνοδεύονται 

από Europass συμπλήρωμα πιστοποιητικού στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος καθώς 

και οι βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 
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τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 4 μονάδες ECVET. 

 

Τα Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους Εκπαιδευόμενους μετά τη 

λήξη του κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν ολοκληρώσει επιτυχώς το 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (μη επιτυχής ολοκλήρωση της τελικής και των επαναληπτικών 

εξετάσεων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος) του χορηγείται απλή Βεβαίωση 

Παρακολούθησης.  

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

Η Επιστημονική Ομάδα του Προγράμματος «Θεαίτητος» αποτελείται από τον Επιστημονικό 

Υπεύθυνο, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τον Συντονιστή και 

τους Εκπαιδευτές. 

 

Ο Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Βασικές 

Αρχές Διαχείρισης της Παχυσαρκίας Ενηλίκων» κ. Λάμπρος Συντώσης, PhD, Καθηγητής 

Διατροφής & Διαιτολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, είναι επιστήμονας με αποδεδειγμένη 

διδακτική, ερευνητική και συγγραφική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Διαιτολογίας-

Διατροφής και της διαχείρισης του σωματικού βάρους. Έχει την ευρύτερη ευθύνη για τον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος. 

 

Η Συντονίστρια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της 

Παχυσαρκίας Ενηλίκων», κa. Ειρήνη Μπαθρέλλου, PhD, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος και 

Προσωπικό ΕΔΙΠ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο 

γνωστικό αντικείμενο της Συμπεριφορικής Αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας, με αποδεδειγμένη 

διδακτική και ερευνητική εμπειρία. Σε συνεργασία με τους επιμέρους Εκπαιδευτές, είναι υπεύθυνη 

για την επικοινωνία με τους Εκπαιδευόμενους, κατευθύνοντάς τους στη μελέτη της διδακτέας 

ύλης, απαντώντας σε απορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό υλικό 

και προτείνοντας επιπρόσθετη βιβλιογραφία εφόσον του ζητηθεί. Επίσης, μεριμνά για την 

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού και την επιστημονική ακρίβεια της διδακτέας ύλης του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος, καθώς και για τη συνεχή ανανέωση και βελτίωση αυτών βάσει 
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των εκπαιδευτικών αναγκών των Εκπαιδευόμενων και των νέων επιστημονικών δεδομένων. 

 

Οι Εκπαιδευτές στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Διαχείρισης της Παχυσαρκίας 

Ενηλίκων» είναι επιστήμονες με ακαδημαϊκό υπόβαθρο και εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα 

των Θεματικών Ενοτήτων τις οποίες έχουν επιμεληθεί, και φέρουν την ευθύνη για το εκπαιδευτικό 

υλικό ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

Οι εκπαιδευτές είναι: 

 Η κα. Ειρήνη Μπαθρέλλου, PhD, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Προσωπικό ΕΔΙΠ 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

 ο κ. Μιχαήλ Γεωργούλης, PhD, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,   

 η κα. Μαρία Μαράκη, PhD,  Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 
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