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Ο Γιώργος Μίλεσης γεννήθηκε το 1980 στην Αθήνα. Είναι ∆ιαιτολόγος – ∆ιατροφολόγος µε
ειδίκευση (master) στην Εφαρµοσµένη Κλινική ∆ιατροφή. Αποφοίτησε το 2003 από το Τµήµα
Επιστήµης ∆ιαιτολογίας – ∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η πτυχιακή του
µελέτη για την πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων αξιολογήθηκε µε άριστα.
Το διάστηµα 2004-2006 εξειδικεύθηκε στην ενδονοσοκοµειακή σίτιση, στα πλαίσια του διετούς
µεταπτυχιακού προγράµµατος του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε µε
άριστα. Η ερευνητική του εργασία για την επίδραση της Μεσογειακή ∆ίαιτας στην φλεγµονή/
σκλήρυνση του νεφρικού σπειράµατος αξιολογήθηκε µε άριστα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας
παρουσιάστηκαν στο 10ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδολογίας και Αθηροσκλήρυνσης για
τις καρδιαγγειακές νόσους.
Ασχολήθηκε επισταµένα µε τη γνωσιακή τροποποίηση συµπεριφοράς και τη διατροφική
εκπαίδευση ασθενών, στα πλαίσια της εργασιακής του εµπειρίας, από το 2003. Η απόκτηση
δεξιοτήτων και η αναζήτηση καινούριων/ καινοτόµων συµπεριφορικών τεχνικών, τόσο για τη διαχείριση
του σωµατικού βάρους όσο και για την ισορροπηµένη κατανοµή της όρεξης εντός της ηµέρας, αποτελούν
το κεντρικό θέµα της θεραπευτικής του προσέγγισης. Για το λόγο αυτό, ασχολείται συστηµατικά και µε
τη διατροφική εκπαίδευση/ αποκατάσταση βάρους σε παιδιά και εφήβους, όπως επίσης και µε τη
διατροφική υποστήριξη/ παρακολούθηση εγκυµοσύνης και θηλασµού.
∆ιατελεί µέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων ∆ιατροφολόγων (Α.Μ.342), του Ελληνικού
Ιδρύµατος Γαστρεντερολογίας και ∆ιατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.) και Επιστηµονικός ∆ιευθυντής του δικτύου
Ρύθµισης Βάρους και Τροποποίησης Συµπεριφοράς «δια…της Τροφής».
Στα σχετικά άρθρα του, που δηµοσιεύτηκαν στον επιστηµονικό (και µη) Τύπο, συµπεριλαµβάνονται:
«Η επίδραση της παχυσαρκίας στην κοινωνική και ερωτική ζωή του ατόµου», «Απλά πείτε όχι στο
πρόχειρο φαγητό», «Αντιµετωπίζοντας τη βουλιµία», «Σπλαχνικό λίπος και εµµηνόπαυση», «Όρεξη και
Έµµηνος ρύση», «∆εν µπορώ να κρατηθώ/ Προεµµηνορυσιακή ∆υσφορική ∆ιαταραχή», «Παιδική
νεοφοβία», «Οστεοπόρωση: από τη διάγνωση στη θεραπεία», «∆ιατροφική Αντιµετώπιση του
συνδρόµου Prader-Willi σε παιδιά», «Θα αποκτήσω το σώµα της µητέρας µου;», «Είναι το φαγητό
εξάρτηση;», «Από το συναισθηµατικό φαγητό στη βουλιµία», «Η ψυχολογία της λαχτάρας για φαγητό»
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