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Ο Πέτσιος ∆ηµήτριος αποφοίτησε από το τµήµα Επιστήµης ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής 

του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου το 2003. Παράλληλα µε την έναρξη της 

επαγγελµατικής του καριέρας συνέχισε την ακαδηµαϊκή του σταδιοδροµία στον ίδιο 

χώρο µε το διετές πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών Άθλησης και ∆ιατροφής 

(Msc) όπου και αρίστευσε, λαµβάνοντας δύο συνεχόµενα αριστεία στα επιστηµονικά 

πεδία της Εργοµετρίας, Εργοφυσιολογίας, Βιοχηµείας της Άσκησης και 

Μεταβολισµού, Ενεργειακού Μεταβολισµού και Σύστασης Σώµατος, ∆ιατροφικής 

υποστήριξης Αθλητών, ∆ιατροφής στον Πρωταθλητισµό και άλλων. 

  

Ταυτόχρονα συνεργάστηκε και σε ιδιωτικό επίπεδο µε τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

∆ιατροφής-∆ιαιτολογίας Λάµπρο Συντώση και το Λέκτορα Εργοφυσιολογίας και 

∆ιατροφικής Αγωγής Αθλουµένων, Σταύρο Κάβουρα, αποκοµίζοντας σηµαντικές 

γνώσεις και πείρα σε ότι αφορά στην επιστηµονική υποστήριξη αθλητών αλλά και 

στην εφαρµογή του Μοντέλου Γνωσιακής-Συµπεριφοριστικής Τροποποίησης 

(C.B.T.), ιδίως σε παιδιά. 

 

 

Έκτοτε έχει συµµετάσχει σε πληθώρα επιστηµονικών συνεδρίων υγείας, διατροφής, 

άσκησης, ψυχολογίας κ.α. ενώ και ο ίδιος έχει διατελέσει οµιλητής σε ηµερίδες σε 

σχολεία, πολιτιστικά κέντρα και πολυµαθησιακούς χώρους αλλά και σε σεµινάρια και 

ενηµερωτικές εκποµπές µε θέµα τη διατροφή στο MEGA, στον ΑΝΤ1, στον ALPHA, 

στο STAR, στη ΝΕΤ και σε άλλα κανάλια. 

  

Μέχρι στιγµής, στο ακαδηµαϊκό ενεργητικό του έχει µια δηµοσίευση πρωτότυπης 

έρευνας σε διεθνές επιστηµονικό περιοδικό Χηµείας Τροφίµων και µια ανακοίνωση 

σε Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας και Αθηροσκλήρωσης. 

 

Παράλληλα, έχει συγγράψει µαζί µε τον Γιώργο Μίλεση το εγχειρίδιο διατροφής για 

παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας µε τίτλο «δια…της τροφής το Ανάγνωσµα» το 

οποίο µοιράστηκε δωρεάν σε 14.000 αντίτυπα σε όλα τα δηµόσια δηµοτικά Αθήνας 

και Πάτρας. 

  

Ο ∆ηµήτρης αρθρογραφεί τακτικά σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά, εφηµερίδες, 

περιοδικά για αθλητές, διαδικτυακούς χώρους και περιοδικά για την υγεία και τη 

διατροφή, µετρώντας στο ενεργητικό του πάνω από 200 πρωτότυπα άρθρα  

 

Το 2008 ίδρυσε το «δια…της Τροφής, Έλεγχος Βάρους & Τροποποίηση 

Συµπεριφοράς» και την επιστηµονική του οµάδα. Έκτοτε η επαγγελµατική του 

καριέρα περιλαµβάνει τοµείς όπως η Κλινική και Συµβουλευτική ∆ιατροφή, η 

εφαρµογή του C.B.T., η Αθλητική ∆ιατροφή, η επιστηµονική υποστήριξη φορέων, 

συλλόγων, εταιριών κ.α. 


