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Επιτροπές Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

 
(Ενεργά μέλη των επιτροπών είναι μόνο τα ενεργά  μέλη του ΣυΔιΚυ. Τα υπόλοιπα 
μέλη μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές  ή κατά από την επίβλεψη ενεργών 
μελών.  

 
 

Επιτροπή Διαλέξεων, Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων 
 

Η Επιτροπή Διαλέξεων, Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων σε συνεργασία με το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αναλαμβάνει την οργάνωση διαλέξεων και 
άλλων εκδηλώσεων του Συνδέσμου, είτε αυτές απευθύνονται στα μέλη του, είτε σε 
άλλους επαγγελματίες υγείας είτε στο κοινό. Οι διαλέξεις και εκδηλώσεις 
αποσκοπούν κυρίως στην ενημέρωση/εκπαίδευση των μελών του Συνδέσμου ή 
άλλων επαγγελματιών υγείας για θέματα διατροφής/διαιτολογίας, στην 
ενημέρωση/διαφώτιση του κοινού, στην προβολή του Συνδέσμου και του 
επαγγέλματος του Διαιτολόγου, στη συγκέντρωση χρημάτων για οικονομική 
ενίσχυση του Συνδέσμου κ.α.  Μέλη της Επιτροπής σε συνεργασία με το Διοικητικό 
Συμβούλιο συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου σε διαλέξεις και 
εκδηλώσεις που οργανώνονται από κυβερνητικούς ή άλλους παράγοντες και 
σχετίζονται με τη διατροφή/διαιτολογία και την προαγωγή της υγείας.  
 
 
Επιτροπή Ιστοσελίδας 
 
Η Επιτροπή Ιστοσελίδας σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των προδιαγραφών, τη μελέτη και την 
κατακύρωση προσφορών για την ιστοσελίδα. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας είναι  
υπό την επίβλεψη της Επιτροπής. Ευθύνη της Επιτροπής είναι επίσης η διαχείριση 
και συχνή ανανέωση της ιστοσελίδας. Προσθήκες και αλλαγές γίνονται μετά από 
συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν συνεχή 
επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Συναντήσεις γίνονται  κάθε 3 μήνες  ή έκτακτα όταν 
παραστεί ανάγκη. 
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Επιτροπή Φυλλαδίων  
 
Η Επιτροπή αποτελείται από ενεργά μέλη του Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου. Τα 
μέλη του Συνδέσμου γράφουν, αναθεωρούν και εκδίδουν τις ανακοινώνεις και 
πολιτικές του Συνδέσμου  σε σχέση με διάφορα θέματα διατροφής/διαιτολογίας. Οι 
ανακοινώσειςδημοσιεύονται ως  φυλλαδία ή βιβλιαρία και διανέμονται στο κοινό. 
Στόχος της Επιτροπής είναι  η δημόσια ευαισθητοποίηση στα διάφορα θέματα 
διατροφής.  
 
Το υλικό των φυλλαδίων/βιβλιαρίων αναθεωρείται και εγκρίνεται από το  Συμβούλιο 
και οι δαπάνες έκδοσης καλύπτονται από χορηγούς ή από το Συ.Δι.Κυ.  
 
 
Παραδείγματα φυλλαδίων/βιβλιάριων που έχουν εκδοθεί από το Συ.Δι.Κυ.: 
"Απογαλακτισμός", "ο Διαβήτης", "Καρδιακές Παθήσεις και Διατροφή", "Φυτικές Ίνες, 
"Τρώει το Παιδί σας Σωστά;", "Υγιές Πρόγευμα", "Διατροφή για τους Αθλητές", 
"Ελαιόλαδο και Διατροφή", "Οστεοπόρωση", "Συνταγές Συ.Δι.Κυ.". 
 
 
Επιτροπή Ερευνών  
 
Η Επιτροπή αποτελείται από ενεργά μέλη του Συ.Δι.Κυ.. Τα μέλη της Επιτροπής 
μπορεί να είναι ερευνητές (που έχουν ως ρόλο την  προετοιμασία της ερευνητικής 
πρότασης και τις  και τις επαφές σε σχέση με την έρευνα) ή/και εθελοντές (που 
αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση της  έρευνας). Κάθε ομάδα ερευνητικού 
προγράμματος αποτελείται από το συντονιστή του προγράμματος, τον επιστημονικό 
συντονιστή, τους ερευνητές και τους εθελοντές. Στόχος της Επιτροπής είναι να 
υποβάλλει προτάσεις για έρευνες σε θέματα σχετικά με τη διατροφή, τη διαιτολογία ή 
την κλινική διαιτολογία. Επίσης, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη δημιουργία των 
πρωτοκόλλων, των ερωτηματολογίων και τις επαφές που αφορούν την έρευνα. 
Επιπλέον, η Επιτροπή αναθεωρεί τα αποτελέσματα και τα επιστημονικά άρθρα που 
συντάσσονται εκ μέρους του Συ.Δι.Κυ. για δημοσίευση σε επαγγελματικά και  
επιστημονικά περιοδικά. Το Συ.Δι.Κυ. έχει στο ενεργητικό του  ερευνητικά 
προγράμματα που υποστηρίζονται κυρίως από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της 
Κύπρου.  
 
Τα προγράμματα αυτά είναι:  
(α) "Επιδημιολογική έρευνα για το ποσοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος 
βάρους στην Κύπρο και διαπίστωση των διατροφικών συνηθειών του Κύπριου 
πολίτη" (2005-2009). 
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(β) "Προληπτική ανοσο-ενισχυτική διατροφή σε πολυτραματίες και ασθενείς υψηλού 
χειρουργικού κινδύνου" (2005-2008). 
(γ) «Ανάλυση θρεπτικών συστατικών των κυπριακών φαγητών και η ψηφιακή 
σύζευξη των καταναλωτών, επαγγελματιών υγείας και επισιτιστικών μονάδων» 
(2008-2011)  
(δ)  « Έρευνα με ηλεκτρονική διαχείριση στις σχολικές καντίνες σε σχέση με την 
παιδική διατροφή»  (2008-2011) 
 
Ο Συ.Δι.Κυ. υποστηρίζει και θέτει υπό την αιγίδα του έρευνες που διεξάγουν τα μέλη 
του. Οποιαδήποτε ερευνητικά αποτελέσματα ή άρθρα που δημοσιεύονται και κάνουν 
αναφορά στο Συ.Δι.Κυ. (όπου είτε ο Συ.Δι.Κυ είναι ο ερευνητής είτε στηρίζει την 
έρευνα), πρέπει να αναθεωρούνται από τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών.  
 
 


