
 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of the Associations of 
Dietitians-EFAD) διοργανώνει το ετήσιό της συνέδριο στις 9-12 Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα, σε 
συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων.  
 
Το 8ο συνέδριο DIETS- EFAD θα έχει ως θέμα την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων (Health 2020: 
Supporting Vulnerable Groups”). 
 
Οι μη μεταδοτικές ασθένειες (Non-Communicable Diseases-NCDs) (για παράδειγμα παχυσαρκία, 
καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης κ.ά.) καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό στην 
Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με 
αυξημένα κόστη και αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας, από τους οποίους 
απαιτείται γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση. Το 8ο συνέδριο DIETS - EFAD θα εξετάσει το 
ρόλο του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών ασθενειών, ενώ θα 
διοργανωθούν συναντήσεις των Ευρωπαϊκών Ομάδων Ειδικών για το διαβήτη, την παχυσαρκία, 
την ογκολογία, τη γήρανση, τη δημόσια υγεία κ.α.  Επιπλέον, θα δοθεί η ευκαιρία σε φοιτητές να 
δικτυωθούν, να συζητήσουν τις προοπτικές εργασίας στο εξωτερικό και να συμμετάσχουν σε 
ερευνητικά προγράμματα μέσω του Student Program. 
 
O EFAD είναι η μοναδική οργάνωση που προωθεί τη διαιτολογία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 
αντιπροσωπεύει πάνω από 30.000 διαιτολόγους σε όλη Ευρώπη και κατέχει σημαντικό ρόλο στην 
εκπαίδευση και δια βίου μάθησή τους, σε συνεργασία με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε συνέχεια 
της επιτυχούς διοργάνωσης των προηγούμενων συνεδρίων, ο EFAD συνεχίζει να υποστηρίζει το 
δίκτυο και τη συνεργασία των Εθνικών συλλόγων διαιτολόγων, των τμημάτων Διατροφής και 
Διαιτολογίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε 31 Ευρωπαϊκές 
χώρες.    
 
Οι επιτροπές του EFAD για την Επάγγελματική Πρακτική, την Εκπαίδευση και την Έρευνα θα 
διοργανώσουν εργαστήρια και παρουσιάσεις για την πρόοδο της δουλειάς τους στο κομμάτι της 
ηθικής, της τυποποιημένης γλώσσας, της διατροφικής φροντίδας, της δια βίου μάθησης και στην 
πρακτική που βασίζεται σε ενδείξεις. Τα πρακτικά και οι περιλήψεις για τα πόστερ που θα  
παρουσιαστούν θα προωθηθούν σε όλους τους 30.000 διαιτολόγους του δικτύου, καθώς και σε μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε οργανισμούς σε συλλόγους 
διαιτολόγων επιμέρους εθνικών κρατών. 

 
Λήξη A’ Περιόδου Προεγγραφών: 31 Ιουλίου 2014 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
www.efadconference.com  
https://www.facebook.com/EFADconference  
https://twitter.com/EFADDIETSconfer  
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