
 
 

 ΟΦΕΛΕΙΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
Ως μέλος του Συ.Δι.Κυ μπορείτε να επωφεληθείτε από μια ποικιλία από  

προγράμματα, προϊόντα και πόρων: 

 

Πόροι σταδιοδρομίας 

Οι επιστημονικές και πρακτικές πληροφορίες 
που χρειάζονται για τη συνεχή επιτυχία 
σταδιοδρομίας 

 

Εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

Ενημέρωση/ εκπαίδευση/ απόδοση 
μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης  
μέσω των συνεδρίων,  εργαστήριων, 
εφημερίδας, ημερίδων και πολλών 
άλλων 
 

 

Evidence-Based Practice 

Πόροι πρακτικής και εργαλεία ποιοτικής 
διαχείρισης που αναπτύσσονται 
χρησιμοποιώντας έρευνα  βασισμένη σε 
επιστημονικά δεδομένα  

 

Πηγές πληροφοριών 

Οι πρακτικές πληροφορίες που 
χρειάζονται για συνεχή επιτυχία μιας  
σταδιοδρομίας  

 

Networking- Δικτύωση 

Μια ενεργοποιημένη κοινότητα  επαγγελματιών 
που μοιράζεται τη γνώση, τις δεξιότητες και τις 
ιδέες  

 

 
Πολιτικές πρωτοβουλίες/υπεράσπιση 
Η φωνή σας στο νόμο / πολιτική, τα 
μέσα και τις πολιτικές συζητήσεις της 
βιομηχανίας  

 
 

Εκπτώσεις και ασφαλιστικά 
μέτρα 
Προαιρετικά προστιθεμένης -αξίας 
οφέλη και εκπτώσεις διαθέσιμα μέσω 
των συνεργασιών με  στελέχη 
βιομηχανίας 
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Οφέλη Μελών του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 
 
Ως μέλος του Συ.Δι.Κυ. μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα φάσμα προγραμμάτων, 
προϊόντων και πόρων:  
 
Πληροφορίες 
Επιστημονικές και Πρακτικές Πληροφορίες Απαραίτητες για Συνεχή 
Επαγγελματική Επιτυχία  
 
Ενημερωθείτε  μέσω της ιστοσελίδας μελών του Συ.Δι.Κυ. - Στην ιστοσελίδα θα 
βρείτε την ηλεκτρονική έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου του Συ.Δι.Κυ., επίσημες 
τοποθετήσεις του Συ.Δι.Κυ., (ανακοινώσεις), συχνές ερωτήσεις, έρευνες και 
δημοσιεύσεις του Συ.Δι.Κυ., συνέδρια (συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων 
των ομιλητών του συνεδρίου), άλλες εκδηλώσεις και νέα αναφορικά με το σχέδιο 
στρατηγικής  του Συνδέσμου. Η ιστοσελίδα προσφέρει επίσης ένα φάσμα από 
άλλους πολύτιμους πόρους όπως πρόσβαση στις ιστοσελίδες συνεργαζόμενων 
φορέων.   

Ιστοσελίδα:  
- Κατάλογος μελών Συνδέσμου 
- Υπολογίστε το ΔΜΣ 
- Ιστορία του Συνδέσμου 
- Διοικητικό Συμβούλιο 
- Στόχοι Συνδέσμου 
- Στρατηγικό σχέδιο 
- Επιτροπές 
- Ημερομηνίες εκδηλώσεων 
- Καταστατικό  
- Ορισμοί 
- Κώδικας Δεοντολογίας 
- Νομοθεσία 
- Εξοπλισμός γραφείου 
- Συνέδρια / Παρουσιάσεις /Δραστηριότητες Συνδέσμου 
- Φωτογραφίες 
- Ανακοινώσεις 
- Εφημερίδα Συνδέσμου 
- Χρήσιμες ιστοσελίδες  
- Αιτήσεις  
- Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις  
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Ενημερωτικό Δελτίο Συ.Δι.Κυ. – Τετραμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο που 
αποστέλλεται στην ταχυδρομική σας διεύθυνση και δίνει έμφαση στα τελευταία νέα 
στον τομέα των τροφίμων και της διατροφής, σε φλέγοντα θέματα που απασχολούν 
τον κλάδο, πρακτικές συμβουλές, θέματα δημόσιας πολιτικής, νέα και εκδηλώσεις 
του Συνδέσμου, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, νομικά και οικονομικά 
θέματα και ανάπτυξη καριέρας. Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου θα βρείτε την 
ηλεκτρονική έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου.  

Ενημερωτικά φυλλάδια / Βιβλία — Ο Σύνδεσμος έχει εκδώσει αριθμό 
ενημερωτικών φυλλαδίων και βιβλίων τα οποία μπορούν να αξιοποιούν τα μέλη του 
για σκοπούς διαλέξεων, ευαισθητοποίησης του κοινού ή για δική τους πληροφόρηση.  

Τίτλοι:  
 
Ενημερωτικά φυλλάδια:  
 Οδηγός καλής διατροφής για άτομα με διαβήτη  
 Απογαλακτισμός- η πρώτη στερεά τροφή μετά το γάλα  
 Οδηγός καλής διατροφής για υγιή καρδιά  
 Ορισμός του διαιτολόγου  
 Διατροφή και άσκηση  
 Υγιεινή διατροφή για χορτοφάγους  
 Διατροφικές διαταραχές 
 Μεσογειακή διατροφή  
 Ελαιόλαδο και υγεία  
 Φυτικές ίνες  
 Υγιεινό πρόγευμα  
 Τρώει το παιδί σας σωστά; Μικρές συμβουλές για την διατροφή των παιδιών. 

Από 2 χρονών μέχρι την εφηβεία.  
 Διατροφή και Οστεοπόρωση  
 Οι προσδιορισμένοι διατροφικοί ισχυρισμοί και η σημασία τους 
 Εγκυμοσύνη και Διατροφή  

 
Βιβλία:  
 Σύνδεσμος Διαιτολόγων Κύπρου: Οι Συνταγές μας  
 Διατροφή και Καρκίνος  
 Παιχνογνώση Διατροφής  
 Νοσογόνος Παχυσαρκία- Χειρουργική Αντιμετώπιση και Διατροφική 

Παρέμβαση  
 Πρακτικός Οδηγός για ένα σύγχρονο διαιτολογικό γραφείο (σε συνεργασία με 

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων –Διατροφολόγων)  
 
Τα μέλη μπορούν να εφοδιαστούν με τα φυλλάδια αυτά από το Σύνδεσμο καθώς και 
να αγοράσουν τα προαναφερθέντα βιβλία όπου τα έσοδα διατίθενται για την 
οικονομική ενίσχυση του Συ.Δι.Κυ.  
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Εκπροσωπήσεις:   
Η δική σας φωνή σε Εθνικές Επιτροπές, στα Μέσα Ενημέρωσης και σε 
Συζητήσεις που αφορούν την Πολιτική του επαγγέλματος καθώς και στο 
Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων  
 
Δραστηριότητα ΣΕΕΤΤΔ – Επωφεληθείτε από τις προσπάθειες που καταβάλλει το 
Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων 
το οποίο συνηγορεί εκ μέρους των μελών του σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 
νομοθετικών και ρυθμιστικών ζητημάτων που επηρεάζουν το επάγγελμα. 
 
Οι εξωτερικές επιτροπές είναι αυτές που συνήθως χαράζουν την πολιτική του Συ.Δι.Κυ και 
η εκπροσώπηση από το ΔΣ είναι αναγκαία για την άμεση λήψη αποφάσεων.  
 
Αλλαγές στους εκπροσώπους (συμπεριλαμβανομένων των επιλαχόντων) μπορούν να 
γίνουν με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ.  Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα κοινοποιηθούν 
στις ανάλογες επιτροπές. 
 
 
Επιτροπές που Συμμετέχει ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων 
Κύπρου και οι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
(2013-2016) 
 
 
1.      ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ)  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ): Δρ Ελένη Ανδρέου( λειτουργία υποεπιτροπης, 
ονομαστικός διορισμός από υπουργό για εθνικές οδηγίες διατροφής) 
 
2.      ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  Δρ Ελένη Ανδρέου  
ΕΠΙΛΑΧΩΝ:         κα Πόλλυ Μιχαηλίδου, κα Νικολέττα Ντορζή  
 
3.      ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΚΕΕΣΚ) (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ)  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  Δρ Χριστιάνα Φιλίππου, Δρ Ελένη Ανδρέου   
ΕΠΙΛΑΧΩΝ:         κα Άννα Παχίτα   
 
4.      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΏΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:   
  Δρ Ελένη Π. Ανδρέου (αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΕΤΤΔ)  
                                                (μέλος ΔΣ ΣΕΕΤΤΔ) 
(ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΡΟΠ. ΝΟΜΟΥ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 
 
5.      ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  κος Προκόπης Καλλής  
(δεν λειτούργησε από το  2005)   
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6.      ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ:  Δρ Ελένη Ανδρέου 
                           κος Προκόπης Καλλή 
 (δεν λειτούργησε από το 2005)   
 
7.      ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: Δρ Χριστιάνα Φιλίππου  
                          κα Άννα Παχίτα  
 
8.ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Δρ. Ελένη Ανδρέου 
 
9. Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών: 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: κα. Γιώτα Τσόκκου 
 
10. ΓΕΣΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Δρ. Ελένη Ανδρέου 
 
 
11. «ΦΟΡΟΥΜ» ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: κα. Θάλεια Αβραάμ  
 
 
Εκστρατεία Εκπαίδευσης του Κοινού – Αναμειχθείτε και αξιοποιήστε τα οφέλη 
δημόσιων εκστρατειών όπως:  η Μέρα/Βδομάδα Διατροφής, η εκστρατεία Προγεύματος, η 
διάλεξη για το Διαβήτη, Η Εθνική Μέρα Καρδιάς, το Ετήσιο Τσάι και η Έκθεση Διατροφής. 
Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν έως στόχο τόσο την εκπαίδευση των καταναλωτών  και άλλων 
επαγγελματιών υγείας, όσο και να αναδείξουν ένα από τους σημαντικότερους ρόλους των 
εγγεγραμμένων κλινικών διαιτολόγων/διαιτολόγων / διατροφολόγων.  
Επίσης, το δίκτυο εκπροσώπων τύπου του Συ.Δι.Κυ. (που καλύπτει όλη την Κύπρο) 
απαντάει σε ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.   

Δημόσιες Σχέσεις – Οι δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων του Συνδέσμου 
προάγουν το επάγγελμα του διαιτολόγου στο κοινό, σε άλλους επαγγελματίες καθώς 
και σε νομοθέτες/κυβερνητικούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η ενημέρωση όλων 
των ομάδων του κοινού για το ποιοι είναι οι ειδικοί στον κλάδο των τροφίμων και της 
διατροφής και πώς να επικοινωνούν μαζί τους. 
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Εκπαίδευση 
Παραμείνετε ενημερωμένοι και κερδίστε Μονάδες Συνεχούς Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (CPE, CME)  μέσα από Συνέδρια, Εργαστήρια, Διαλέξεις, Άρθρα 
σε επιστημονικές εκδόσεις/ενημερωτικά δελτία.    
 
Διετές Συνέδριο & Έκθεση Τροφίμων & Διατροφής - Διευρύνετε τις γνώσεις και 
τις δεξιότητές σας επικοινωνώντας ταυτόχρονα με τους συναδέλφους σας στα 
συνέδρια του Συ.Δι.Κυ. προσφέρουν εκπαίδευση για τις τελευταίες εξελίξεις του 
κλάδου και δυνατότητες δικτύωσης. Τα μέλη επωφελούνται μειωμένων τελών 
εγγραφής στο συνέδριο καθώς και ειδικές τιμές για το βιβλίο του Συ.Δι.Κυ.  
 
Βιβλία & Δημοσιεύσεις Συ.Δι.Κυ. – Εδώ θα βρείτε το πιο πρόσφατο επαγγελματικό 
υλικό από συναδέλφους αλλά και σε θέματα πρακτικής και μεγάλο αριθμό 
δημοσιεύσεων για την εκπαίδευση πελατών και καταναλωτών. Στα μέλη 
προσφέρονται μειωμένες τιμές στα βιβλία και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες του 
Συ.Δι.Κυ.   
Όλα τα βιβλία και οι δημοσιεύσεις παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα.  
 

Υγιεινά προγεύματα 
 
Ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την διεύθυνση των Δημοτικών 
Σχολείων και τις επισκέπτριες υγείας του Υπουργείου Υγείας διοργανώνουν υγιεινά 
προγεύματα σε στα Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι διαιτολόγοι διδάσκουν στα 
παιδιά την υγιεινή διατροφή μέσω των διαλέξεων/παρουσιάσεων, poster, 
πρωτοπλασμάτων, έντυπου υλικού το οποίο δίνεται στα παιδιά (φυλλάδιο Υγιεινό 
Πρόγευμα & φυλλάδιο Τρώει το παιδί σας σωστά). Επίσης, κατά την διάρκεια 
προσφέρετε στα παιδιά υγιεινό πρόγευμα.  
 
 Διαλέξεις στην Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση και στους γονείς  
 
Ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την τα Σχολεία Δημοτικής και 
Μέσης Εκπαίδευσης καθώς και με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων οργανώνει 
διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια προς τα παιδιά αλλά και τους γονείς. Οι διαλέξεις 
αυτές έχουν σαν σκοπό την επιμόρφωση των παιδιών αλλά και των γονιών στα 
θέματα της υγιεινής διατροφής.  
 
                         _______________________________________ 
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Πολιτική: Εκπαιδευτική Χορηγία 
 
    Εξέταση από: Διοικητικό Συμβούλιο 
     

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιανουαρίου 2013 
 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 
(Συ.Δι.Κυ.) θα προσφέρει στα μέλη του 3 χορηγίες το χρόνο από 100 ευρώ η 
κάθε μία. Μία χορηγία κάθε τετράμηνο για τις εξής περιόδους: 1 Ιανουαρίου – 
30 Απριλίου, 1 Μαΐου – 31 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου. Τα 
μέλη θα μπορούν  να κάνουν αίτηση και για τις 3 χορηγίες όμως μπορούν  να 
λάβουν μόνο μια χορηγία το χρόνο. Μέλη που θα πάρουν χορηγία δικαιούνται 
να αιτηθούν ξανά σε 2 χρόνια. Τα μέλη θα υποβάλουν αίτηση για την χορηγία 
και το χρηματικό ποσό θα τους δίδετε μετά που θα επιστρέψουν από το 
εκπαιδευτικό συνέδριο/σεμινάριο. Χορηγία θα δίνετε για συνέδρια ή workshop  
εγκεκριμένα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, εκτός από το Συνέδριο του ΣυΔιΚυ. 
Τα συνέδρια πρέπει να σχετίζονται με θέματα διαιτολογίας/ διατροφής που να 
συνάδουν με τον κώδικα δεοντολογίας του ΣυΔιΚυ.  
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η παροχή χορηγίας στα ενεργά και εγγεγραμμένα μέλη του 
ΣΥ.ΔΙ.ΚΥ. για συμμετοχή σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης. 
 
ΕΥΘΥΝΗ: Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) , αιτητές 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:  
 

 Το ΔΣ θα ενημερώσει τα μέλη σχετικά με τη διάθεση εκπαιδευτικών 
χορηγιών στο τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Συλλόγου «Εφημερίδα 
ΣυΔιΚυ», στην ιστοσελίδα του συνδέσμου, στο βιβλιάριο Ωφελήματα 
Μελών”  και με ηλεκτρονικά μηνύματα . 

 Τα ενδιαφερόμενα Μέλη του ΣΥ.ΔΙ.ΚΥ. θα επικοινωνήσουν με το ΔΣ 
για την εξασφάλιση αίτησης (παράρτημα 1) και θα επιστρέψουν το 
συμπληρωμένο έντυπο στην Επιτροπή. Η αίτηση θα υπάρχει και στην 
ιστοσελίδα του συνδέσμου www.cydadiet.org.cy  

 Το ΔΣ θα εξετάσει την αίτηση για να διαπιστωθεί εάν πληρούνται τα 
κριτήρια και εάν είναι ορθά συμπληρωμένη. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται 
χρησιμοποιώντας το καθορισμένο φύλλο κριτηρίων (παράρτημα 1). 

 Ο αιτητής που πληρεί τα κριτήρια θα μπαίνει αυτόματα στην διαδικασία 
κλήρωσης με την  έγκριση από το ΔΣ. Το ΔΣ θα ενημερώσει το άτομο 
στο οποίο θα δοθεί η χορηγία και θα επικοινωνήσει με τα άλλα  
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ενδιαφερόμενα μέρη η αίτηση των οποίων εξετάστηκε για τη χορηγία 
αλλά αποκλείστηκαν. 
 

 Ο Ταμίας θα μεταβιβάσει το ποσό στο άτομο το οποίο θα λάβει τη 
χορηγία μόνο αφού αυτός αποστείλει (μετά από  την εκπαιδευτική 
δραστηριότητα): 

- Βεβαίωση συμμετοχής στο συνέδριο 
- Τεκμηρίωση εξόδων με αποδείξεις 
- Γνωστοποίηση υποβολής άρθρου για το ενημερωτικό δελτίο 

Εφημερίδα ΣυΔιΚυ  
 Ο Ταμίας ενημερώνει το ΔΣ όταν θα έχει μεταβιβαστεί το ποσό, και 

τόσο ο Ταμίας όσο και το ΔΣ τηρούν αρχείο για τη συναλλαγή αυτή. 
 

 Διαχωρισμός χορηγιών στο οικονομικό έτος: 
 

Ημερομηνία Συνεδρίου Ημερομηνία υποβολής 
αίτησης  

Περίοδος 
εξέτασης της 
αίτησης  

1 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου 1 Νοέμβριου – 28 
Φεβρουαρίου  

8 εβδομάδες 
(από την τελική 
ημερομηνία 
υποβολής της 
αίτησης) 

1 Μαΐου – 31 Αυγούστου  1 Μαρτίου-31 Ιουνίου 
1 Σεπτεμβρίου – 31 
Δεκεμβρίου  

1 Ιουλίου- 31 Οκτωβρίου  

  
  
 
 Η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση εν’ της παρουσίας των 

ενδιαφερομένων μελών εάν αυτοί το επιθυμούν  
 
 Τα μέλη θα μπορούν  να κάνουν αίτηση και για τις 3 χορηγίες όμως 

μπορούν  να λάβουν μόνο μία χορηγία το χρόνο. Μέλη που θα πάρουν 
χορηγία δικαιούνται να αιτηθούν ξανά σε 2 χρόνια. Τα μέλη θα 
υποβάλουν αίτηση για τη χορηγία και το χρηματικό ποσό θα τους 
δίδετε μετά που θα επιστρέψουν από το εκπαιδευτικό 
συνέδριο/σεμινάριο. Χορηγία θα δίνετε για συνέδρια ή workshop 
εγκεκριμένα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, εκτός από το Συνέδριο του 
ΣυΔιΚυ. Τα συνέδρια πρέπει να σχετίζονται με θέματα διαιτολογίας 
που να συνάδουν με τον κώδικα δεοντολογίας του ΣυΔιΚυ.  Τα μέλη 
μπορούν να αιτηθούν αφού έχουν  ικανοποίηση τις οικονομικές τους 
οφειλές προς τον Συ.Δι.Κυ.  
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Οι αιτήσεις θα πρέπει να στέλνονται στην διεύθυνση:  
Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 
Τ.Θ. 28823 
Τ.Τ. 2083 Λευκωσία  
 
Σημείωση:  (1) Εάν δεν δοθεί η χορηγία κατά το πρώτο εξάμηνο του 
οικονομικού έτους, θα πρέπει να προσφερθεί ξανά στο δεύτερο εξάμηνο του 
οικονομικού έτους και οι προθεσμίες θα είναι ως περιγράφονται για το 
δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους. Εάν δεν υποβληθούν αιτήσεις για 
χορηγία ή δεν δοθούν χορηγίες, αυτές θα παραμείνουν στο αποθεματικό του 
ΣΥ.ΔΙ.ΚΥ. καθώς δεν μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος. 
 

        (2) Σημείωση: To ΔΣ θα ενεργεί προσωρινά ως Επιτροπή 
        Υπηρεσιών Μελών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Μέρος Α.  Εκπαιδευτική Χορηγία- Κριτήρια 
 
Σκοπός 

  
 Σκοπός αυτής της χορηγίας είναι η παροχή οικονομικής βοήθειας σε 

μέλη που θα εκπροσωπήσουν τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και 
Διατροφολόγων Κύπρου (Συ.Δι.Κυ.) και θα αναφέρουν τα τρέχοντα 
πορίσματα των ερευνών στα μέλη. 

 
 Αύξηση της επικοινωνίας των μελών του Συ.Δι.Κυ. με τη διεθνή 

κοινότητα των διαιτολόγων. 
 

Πολιτική 
 Το ποσό της χορηγίας είναι μέχρι 100 ευρώ η κάθε μία, ποσό το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή σε διεθνή επαγγελματικά 
συνέδρια. 

 Θα πρέπει να υποβληθεί σύνοψη των σημαντικών σημείων του 
συνεδρίου έκτασης 800-1200 λέξεων στον Εκδότη του Ενημερωτικού 
Δελτίου του Συ.Δι.Κυ. εντός 4 βδομάδων από τη συμμετοχή στο 
συνέδριο. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει τον αριθμό των χορηγιών 
που θα δίνονται κάθε χρόνο ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του 
οργανισμού. 

 Χορηγία θα δίνετε για συνέδρια ή workshop εγκεκριμένα στην Κύπρο ή 
στο εξωτερικό, εκτός από το Συνέδριο του ΣυΔιΚυ. Τα συνέδρια πρέπει 
να σχετίζονται με θέματα διαιτολογίας που να συνάδουν με τον κώδικα 
δεοντολογίας του ΣυΔιΚυ.  
 

 Η χορηγία δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για συμμετοχή σε συνέδρια 
του Συ.Δι.Κυ. 

 Κάθε μέλος που λαμβάνει μια τέτοια χορηγία δεν δύναται να υποβάλει 
εκ νέου αίτηση εντός χρονικής περιόδου 2 ετών. 
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Διαδικασία 

 Οι αιτήσεις για την χορηγία διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και την ιστοσελίδα του συνδέσμου www.cydadiet.org.cy 

 Η συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 5 
βδομάδες πριν από την ημερομηνία του συνεδρίου. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα προβεί σε 
κλήρωση εν της παρουσίας (αν το επιθυμούν) των ενδιαφερόμενων 
αιτητών σε 8 εβδομάδες από την τελική ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης (ανά τετράμηνο) 

  Η γνωστοποίηση για την εξασφάλιση της χορηγίας θα γίνεται προς 
τον παραλήπτη σε 8 εβδομάδες από την τελική ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης . 

 Ο Ταμίας, με τη λήψη της πρωτότυπης βεβαίωσης συμμετοχής, την 
τεκμηρίωση των εξόδων και τη γνωστοποίηση λήψης της υποβολής 
του ενημερωτικού δελτίου θα προβεί σε καταβολή του ποσού.  

 
Έχω διαβάσει και κατανοώ πλήρως τα κριτήρια και τη διαδικασία για τη 
χορηγία αυτή. 
 
____________________________________           _______________ 
                  (υπογραφή)                                                        (ημερομηνία) 
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Μέρος Β. Αίτηση για Εκπαιδευτική Χορηγία  
 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε το έγγραφο  «Εκπαιδευτική Χορηγία» σε ό,τι 
αφορά το σκοπό και τα κριτήρια αυτής της χορηγίας.  Υπογράψτε και 
επιστρέψτε αντίγραφο του παρόντος εγγράφου μαζί με την αίτησή σας. 
 
Ημερομηνία αίτησης: _____________________________________________ 
 
Ονοματεπώνυμο (περιλάβετε και διαπιστευτήρια): ______________________ 
 
Διεύθυνση αλληλογραφίας:________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Τηλέφωνο: ____________________________________________________ 
 
Φαξ: _________________________________________________________ 
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ________________________________________ 
 
Όνομα/ Ημερομηνία  συνεδρίου στο οποία θα παραβρεθείτε: _____________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Σύντομη περιγραφή του συνεδρίου περιλαμβανομένου και του προτεινόμενου 
θέματος του άρθρου του ενημερωτικού δελτίου: 
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(Θα συμπληρωθεί μόνο από το ΔΣ) 
 
 
 
Ημερομηνία συνεδρίου:  _____________  Κόστος εγγραφής:_____________ 
 
 
 
Εξέταση αίτησης ________________________________________________ 
                                                (υπογραφή, θέση και ημερομηνία) 
 
 
Έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου  
______________________________________________________________ 
                                                 (υπογραφή  προέδρου και ημερομηνία) 
 
 
 
Εκδότης ενημερωτικού δελτίου  ________Ημερομηνία λήψης άρθρου ______ 
                                               (υπογραφή) 
 
 
Ταμίας  _____________________Ημερομηνία έκδοσης επιταγής __________ 
                                    (υπογραφή)               

 
 

Υποτροφίες (νέο) – Ο Συ.Δι.Κυ. συμβάλλει στην ανάπτυξη του επαγγέλματος του 
διαιτολόγου μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών που ενθαρρύνει επιλέξιμους 
φοιτητές και επαγγελματίες να ακολουθήσουν τον κλάδο και επαγγελματίες 
διαιτολόγους να ενισχύσουν την καριέρα τους. Οι υποτροφίες θα δίνονται με βάση 
ειδικά κριτήρια.  
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Δικτύωση 
Μια Δραστήρια Κοινότητα Επαγγελματιών που Μοιράζονται Γνώσεις, 
Δεξιότητες και Ιδέες  
Ομάδες Μελών με συγκεκριμένο ενδιαφέρον — Πρόκειται για ομάδες μελών του 
Συ.Δι.Κυ. που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον. Οι ομάδες αυτές επικεντρώνονται 
σε τομείς πέραν της άσκησης της διαιτολογίας ή της γεωγραφικής περιφέρειας 
(Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός, Πάφος, Αμμόχωστος). Αντικατοπτρίζουν τα 
χαρακτηριστικά της ιδιότητας μέλους του Συ.Δι.Κυ. και του κοινού που εξυπηρετεί. Η 
Αθλητική Ομάδα του Συνδέσμου αποτελεί παράδειγμα των ομάδων δικτύωσης του 
Συ.Δι.Κυ. 
 
Έγινε επίσης η ομάδα σύστασης της Ομάδας  με Ενδιαφέρον για την Παχυσαρκία. 
 
Ευκαιρίες Ανάληψης Ηγετικού Ρόλου – Όσα μέλη το επιθυμούν μπορούν να 
εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες ανάληψης ηγετικού ρόλου που τους προσφέρονται.  Η 
σταδιακή ανάληψη ευθυνών σε εθελοντική βάση μπορεί να στηρίξει θετικά έναν 
επαγγελματία στο έργο του.  
 
Προαιρετικά Οφέλη Μελών  
 

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης και Υγείας – Υπηρεσία που προτείνεται από 
ασφαλιστική εταιρεία  και αφορά τόσο τους ιδιώτες επαγγελματίες όσο και τους 
δημόσιους υπαλλήλους.  Στη διάθεση των μελών, των συζύγων και των οικογενειών 
τους θα τεθούν και άλλα ασφαλιστικά προϊόντα (με ισχύ από το 2011).  

Υπηρεσίες Κάρτας Μέλους – Αναγνώριση της επαγγελματικής ταυτότητας, 
εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα.  

Προϊόντα – Αναγνωριστικά αυτοκόλλητα για το αυτοκίνητο, καρφίτσες, φλιτζάνια, 
ποδιές.  

Ιδιότητα μέλους για ειδικές κατηγορίες  
Κατατάξεις μελών ανάλογα με  αιτήσεις εισδοχής  
* Ενεργά μέλη 
* Αντεπιστέλλοντα μέλη 
* Επίτιμα μέλη 
* Φοιτητές μέλη 
* Συνδρομητές μέλη 
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Ενεργά μέλη. (α)`Άτομα που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας 
τους, μπορούν μετά από την υποβολή αίτησης με βάση καθορισμένο τύπο 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνουν μέλη του Σωματείου νοουμένου ότι 
είναι εγγεγραμμένοι διαιτολόγοι, κλινικοί διαιτολόγοι, διαιτολόγοι εξ 
επαγγέλματος ή διατροφολόγοι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί 
Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Ν. 31(1)/96 ή 
οποιουδήποτε άλλου Νόμου που θα τροποποιεί ή αντικαθιστά τον πιο πάνω 
Νόμο. Ο τύπος της αίτησης καθορίζεται με Εσωτερικούς Κανονισμούς.  
  
β. Ενεργό μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό ελεύθερα 
οποτεδήποτε το επιθυμεί, υποβάλλοντας γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο 
την παραίτηση του, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού 
έτους. Στην περίπτωση αυτή η παραίτηση του μέλους ισχύει από το τέλος του 
εν λόγω λογιστικού έτους και το μέλος που παραιτείται υποχρεούται στην 
καταβολή της ετήσιας συνδρομής του. 
  
γ. Η εγγραφή ως μέλους του Σωματείου εξυπακούει την από μέρους του 
αποδοχή του παρόντος Καταστατικού στην ολότητα του. 
  
Αντεπιστέλλοντα μέλη, που είναι αλλοδαπά, που διαμένουν προσωρινά στη 
Χώρα μας και που συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου  
και είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση, ύστερα από 
γραπτή αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 
  
Επίτιμα μέλη, που είναι επιφανείς προσωπικότητες, που κατέχουν εξέχουσα θέση 
στο δημόσιο βίο της χώρας μας, που επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά 
από πρόταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι απαλλαγμένα από 
οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση. 
  
Φοιτητές μέλη, που είναι φοιτητές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κλάδο της 
διαιτολογίας, κλινικής διαιτολογίας ή της επιστήμης της διατροφής. 
  
Συνδρομητές μέλη, που είναι φίλοι, του Συνδέσμου και ενδιαφέρονται για 
την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου. 
 
Σε κάθε καινούργιο ενεργό μέλος του Συνδέσμου αποστέλλετε: μία επιστολή 
καλωσορίσματος και ενημέρωσης για τις επιτροπές που έχουν γίνει αποδεκτοί, μια 
καρφίτσα και ένα αυτοκόλλητο αυτοκινήτου με το λογότυπο του Συνδέσμου,  καθώς 
και το πιστοποιητικό εγγραφής τους το οποίο για τον πρώτο χρόνο είναι δωρεάν και 
μετά μπορούν να το ζητούν όσοι ενδιαφέρονται στην τιμή των δέκα ευρώ. Επίσης, 
τους στέλνετε η κάρτα μέλους η οποία τους προσφέρει διάφορα ωφελήματα έως 
μέλη του Συνδέσμου,  όπως εκπτώσεις σε διάφορα καταστήματα.  Η κάρτα μέλους, 
και το πιστοποιητικό εγγραφής  δίνεται μόνο στα ενεργά μέλη του συνδέσμου. Τέλος 
σε κάθε ενεργό μέλος αποστέλλετε δωρεάν και το βιβλίο με τίτλο «Σύνδεσμος 
Διαιτολόγων Κύπρου: Οι Συνταγές μας το οποίο έχουν συγγράψει μέλη του 
Συ.Δι.Κυ.  
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Πρόταση ασφαλιστικού σχεδίου (νέο)  

Έρευνα – Ο Συ.Δι.Κυ. διαθέτει τη δική του ομάδα ερευνών (και υποεπιτροπές) που 
συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. 

Η ομάδα συμμετέχει σήμερα στις ακόλουθες έρευνες:  
1. 1η επιδημιολογική έρευνα για την παχυσαρκία στον κυπριακό 

πληθυσμό (2005-2008) 
2. Προληπτική ανοσο-ενισχυτική διατροφή για πολυτραυματίες 

και ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας   

3. Ανάλυση θρεπτικών συστατικών των κυπριακών φαγητών και 
η ψηφιακή σύζευξη των καταναλωτών, επαγγελματιών υγείας 
και επισιτιστικών μονάδων 

4. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη σύνθεση κυπριακών 
τροφίμων φυτικής προέλευσης  

5. Παραγωγή νέου τύπου χαλουμιού με προβιοτικές ιδιότητες  
 
Όλα τα μέλη δικαιούνται να λάβουν μέρος στις διάφορες έρευνες νοημένου νου 
ότι είναι μέλη της ερευνητικής επιτροπής. 
 
 Εκπροσώπηση συνδέσμου και μελών του σε διεθνείς συνδέσμους: 

European Federation of the Association of Dietitian (EFAD) 
 The International Confederation of Dietetic Association (ICDA) 

 
Επιτροπές (Ενεργά μέλη των επιτροπών είναι μόνο τα ενεργα  μέλη του ΣυΔιΚυ. Τα 
υπόλοιπα μέλη μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές  ή κατά από την επίβλεψη 
ενεργών μελών. Τα μέλη  της κάθε επιτροπής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του  
ΣυΔιΚυ) :  

 
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.  
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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. 
   
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.  
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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). 
(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.  
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Ως διαιτολογική Μονάδα/γραφείο θεωρείται η μονάδα/γραφείο που ασχολείται με την 
δίαιτα ή την διατροφή, χωρίς την ύπαρξη άλλης δραστηριότητας. 
 
1.Η Μονάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτει χώρο εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ.και να 
είναι 
πλήρως εξοπλισμένη με : 
2. Ζυγό μέτρησης 
3. Αναστημόμετρο 
4. Παχύμετρο (προαιρετικό) 
5. Προπλάσματα τροφίμων(προαιρετικό) 
6. Λιπομετρητή(προαιρετικό) 
7. Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
8. Μανόμετρο(προαιρετικό) 
9. Μέτρο (measuring tape) 
10. Ανάρτηση πιστοποιητικού του Μητρώου Διαιτολόγου με την συγκεκριμένη 
εγγραφή του 
ειδικού σε ευδιάκριτο μέρος του γραφείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου [Ν. 
31(Ι)/96, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.42(Ι)/2001]. 
11. Μετρητής σακχάρου (προαιρετικό) 
12. Εγχειρίδιο διαιτολογίας/ κλινικής διαιτολογίας 
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Γενικές Οδηγίες: 
(α)Να λειτουργεί καθ'όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους με την ευθύνη 
του υπεύθυνου ειδικού σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου [Ν. 31(Ι)/96, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.42(Ι)/2001]. 
 (β) Οι χώροι πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας (φυσικός 
φωτισμός, 
εξαερισμός) και να ληφθεί πιστοποιητικό από την Πυροσβεστική ότι τηρούνται οι 
κανόνες πυρασφέλειας 
(γ) Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει απαραίτητα να φέρει σφραγίδα καταλληλότητας, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΟΚ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συ.Δι.Κυ, είναι πάντα έτοιμο να δεκτεί  εισηγήσεις από 
τα μέλη του για περαιτέρω ωφελήματα που θεωρούν σημαντικά. 
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