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Περίληψη Εισαγωγή: O κλάδος της Διατροφής και Διαιτολογίας αποτελεί ένα δυναμικό, 

ποικίλο και συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο, με σημαντικότατη συνεισφορά στη διαφύλαξη 

της υγείας. Εντούτοις, η διεθνής εμπειρία δείχνει πως η αξιοπιστία του κλάδου 
διακυβεύεται συχνά, κυρίως λόγω λανθασμένων πρακτικών των επαγγελματιών, γεγονός 

που μπορεί να οδηγεί σε απροθυμία του κοινού να εμπιστευτεί τις διατροφικές γνώσεις. 

Ο κλονισμός της δημόσιας εμπιστοσύνης προς τον κλάδο, μπορεί να επιφέρει σημαντικές 
επιπτώσεις τόσο σε ατομικό, όσο και στο συνολικό επίπεδο υγείας. Στην Ελλάδα, καμία 

μέχρι σήμερα μελέτη δεν έχει αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαιτολογίας, ούτε 

έχουν αναπτυχθεί ανάλογα εργαλεία διεθνώς. Σκοπός: Καθώς η αυτοαπασχόληση 

αποτελεί τον μείζονα τομέα απασχόλησης διατροφολόγων-διαιτολόγων στην Ελλάδα, 
σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εργαλείου 

αξιολόγησης της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος, βασισμένο σε τρεις πυλώνες: 

την τήρηση του επαγγελματικού κώδικα δεοντολογίας, τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Μεθοδολογία & Δείγμα: Πρόκειται για 

μελέτη αφενός ανασκοπικής, λόγω της ανάγκης συγκέντρωσης και μελέτης της σχετικής 

διεθνούς βιβλιογραφίας, προκειμένου να αναπτυχθεί το απαιτούμενο ερωτηματολόγιο. 
Αφετέρου συγχρονικής, εφόσον το ερωτηματολόγιο θα εφαρμοστεί σε αντιπροσωπευτικό 

δείγμα αυτοαπασχολούμενων διατροφολόγων-διαιτολόγων στην Ελλάδα. Συνεισφορά: 

Η συνεισφορά της παρούσας διδακτορικής διατριβής αναμένεται να είναι πολυεπίπεδη. 

Η αξιολόγηση καθεαυτή θα προσφέρει νέα γνώση, η οποία θα δύναται να 
χρησιμοποιηθεί στη διαμόρφωση στρατηγικών, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, τη διαμόρφωση επαγγελματικής συμπεριφοράς και τη συνολική αναβάθμιση 

του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Επίσης, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην 
προσπάθεια θέσπισης ενός ενιαίου εθνικού Κώδικα Δεοντολογίας. Επί πλέον, τα 

επιμέρους τμήματά της, θα αποτελέσουν δυνητικά ανεξάρτητα εκπαιδευτικά και 

ενημερωτικά εγχειρίδια. Τέλος, ο σχεδιασμός εργαλείου αξιολόγησης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών διατροφής-διαιτολογίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, θα επεκτείνει τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο.   
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Abstract:  

Introduction: Nutrition and dietetics as a field is dynamic, diverse, and continuously 

evolving, with a significant contribution to health maintenance. Despite this, nutrition 

science is often facing limitations to its credibility, mainly due to inappropriate practices 

of the professionals, which may lead to a public reluctance to trust nutritional insights.  

The impact of the deflating public trust in the nutrition science can be particularly strong 

on the individual and public health. To date, no study has evaluated the provided dietetic 

services in Greece, nor have appropriate assessment tools been developed. Aim: As 

freelance work constitutes the major sector of employment for dietitians-nutritionists in 

Greece, the aim of the current study is the development and implementation of an 

assessment tool, addressed to self-employment dietitians-nutritionists, based on three 

axes: adherence to the code of ethics, compliance with legislation and quality of the 

provided services. Methodology and Sample: In first place this is a retrospective study, 

due to the need to gather and study the relevant international bibliography, in order to 

develop the questionnaire. At the same time, it’s a cross-sectional study, since the 

assessment tool will be applied to a representative sample of self-employment dietitians-

nutritionists in Greece. Thesis Contribution: The current thesis is expected to provide 

new knowledge in the field of Nutrition and Dietetics profession, which could be used in 

the formulation of strategies, addressed to improve the provided services, to form 

professional behavior and upgrade the profession of Dietetics-Nutrition in Greece overall. 

It’s also expected to contribute significantly to the effort of establishing a universal Code 

of Ethics for the Nutrition and Dietetics profession, in Greece. Furthermore, each section 

could be utilized as autonomous educational and informative manual for anyone 

interested. Finally, the development of the assessment tool accordingly to the 

international standards, will extend the expended results worldwide.      
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