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Στη Κύπρο, το επάγγελμα του διαιτολόγου είναι κατοχυρωμένο.  Αυτό έγινε το  1996 μετά από 

ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμου (N31(I)/96) με τροποποίηση του 2001, 2004 

(Ν.42(Ι)/2001,2004) σύμφωνα με τον οποίο όλοι όσοι εξασκούν το επάγγελμα του διαιτολόγου , 

κλινικού διαιτολόγου πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο. Οι πτυχιούχοι Διαιτολόγοι, 

Κλινικοί Διαιτολόγοι, Αθλητικοί Διαιτολόγοι/Διατροφολόγοι, Διατροφολόγοι και άλλοι με 

ειδικότητες και ειδίκευση στην Διαιτολογία και Διατροφή μπορεί να εγγράφονται στον Σύνδεσμο 

Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 

 

Καθοδήγηση και ενδυνάμωση διατροφής και διαιτολογίας στην Κύπρο. 

 

O διαιτολόγος ως προστάτης και ενδυναμωτής της επιστήμης της διατροφής και διαιτολογίας στην 

Κύπρο. 

 

OΡAMA: 

 

Τα μέλη του Συ.Δι.Κυ είναι οι πιο αξιόπιστοι και έγκυροι επιστήμονες στα θέματα διατροφής και 

διαιτολόγιας 

 

  

ΑΞΙΕΣ: 

 

  Μέλη                               -Επιμόρφωση 

  Συνεργασία                     -Κοινωνική & πολιτιστική  υπευθυνότητα 

                                          Εξειδίκευση 

  Πρωτοπορία                   -Κώδικας Δεοντολογίας/ Ακεραιότητα 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ 

 

Διαιτολόγος= Κάτοχος τουλάχιστο πανεπιστημιακού διπλώματος (BSc) ή ισότιμου πτυχίου στην 

διαιτολογία ή διαιτολογία και επιστήμη διατροφής.   Είναι ο ειδικός  που εκπαιδεύτηκε  στην 

διατροφή, επιστήμη τροφίμων,  και σχεδιασμό συγκεκριμένων διαιτολογίων  ή μενού για 

συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας. O διαιτολόγος που κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα με τίτλο 

σπουδών στην Επιστήμη Διατροφής/Διαιτολογίας μπορεί να ονομάζεται και Διατροφολόγος. O 

Διαιτολόγος μπορεί να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ή ανώτατης τεχνολογικής 

εκπαίδευσης (π.χ. Ανώτατου Τεχνολογικού Ινστιτούτου) (ΤΕ). O τίτλος σύμβουλος διατροφής δεν 

είναι κατοχυρωμένος αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους διαιτολόγους ή διατροφολόγους.  
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Διαιτολόγος Εξ’ Επαγγέλματος = Ο διαιτολόγος που:  

α. Έχει επαρκείς γνώσεις στον κλάδο της Επιστήμης  Τροφίμων ή της Διαιτολογίας, ανάλογα με την 

περίπτωση, και αν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί γι’ αυτό κατά την μελέτη της αίτησης και/ή 

συνάντησης με τον ενδιαφερόμενο: Νοείται ότι εξαιρούνται περιπτώσεις αιτητών που κατέχουν 

δίπλωμα ή πτυχίο μη πανεπιστημιακού επιπέδου, τουλάχιστο διετούς φοίτησης, στην Διαιτολογία ή 

στην Επιστήμη Τροφίμων ή στην Τεχνολογία Τροφίμων.  

β. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου (Ν31(Ι)/96) ασκούσε με καλή 

πίστη και για ίδιον αυτού λογαριασμό ως αυτοεργοδοτούμενος το επάγγελμα του επιστήμονα 

τροφίμων ή του διαιτολόγου, ανάλογα με την περίπτωση  

γ.  ασκούσε αυτό το ειδικό επάγγελμα για δύο συνεχή τουλάχιστο χρόνια αμέσως πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου 

δ.  είχε εγγραφεί ή είχε εξασφαλίσει θέση, πριν ή κατά την 29
η
 Μαρτίου 1996, σε σχολή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστο φοίτησης και απέκτησε το σχετικό τίτλο, πτυχίο δίπλωμα. Νοείται 

ότι η εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο ισχύει μέχρι την τελεσίδικη αξιολόγηση των σχετικών τίτλων, 

πτυχίων ή διπλωμάτων από το Συμβούλιο Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και 

Διαιτολόγων Κύπρου (ΣΕΕΤΤΔ) και το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών. Επίσης 

ο εν λόγω κατάλογος έχει κλείσει μετά και από την παράταση που έχει δοθεί από το ΣΕΕΤΤΔ τον 

Ιανουάριο του 2000. 

 

Κλινικός Διαιτολόγος= Ο  Κλινικός Διαιτολόγος δρα σαν μέλος της Ομάδας Επαγγελματιών 

Υγείας. Ο εγγεγραμμένος Κλινικός Διαιτολόγος με αριθμό μητρώου από το ΣΕΕΤΤΔ για 

σκοπούς του παρόντος νόμου (Ν. 31(Ι)/96 και με τροποποιήσεις του 2001 και του 2004) 

εκτός από τα καθήκοντα του έως διαιτολόγος μπορεί να παρακολουθεί προβλήματα υγείας 

που απαιτούν διατροφική παρέμβαση.  

Ο διαιτολόγος που μετά το πτυχίο του (σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή post graduate) ή κατά 

την διάρκεια του πτυχίου από πανεπιστήμιο ή άλλο ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

συμπλήρωσε την απαιτούμενη αναγνωρισμένη ειδίκευση και πρακτική εξάσκηση  

(τουλάχιστο 1000 ώρες) ή είναι κάτοχος του τίτλου RD ή RDN ισότιμου προσόντος και 

διατηρεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο με συνεχή  μετεκπαίδευση ή κατέχει μεταπτυχιακό με 

τίτλο την  Κλινική Διαιτολογία  Ο τίτλος του RDN ή RD δίδεται από το CDR και  HCPC, 

αντίστοιχα  ή ανάλογο σώμα από άλλες χώρες και μόνο οι δικαιούχοι μπορούν να το 

χρησιμοποιούν. 

 

Το διαπιστευτήριο για τον τίτλο RD έχει τεθεί σε χρήση από το 1970 από τον Αμερικανικό 

Σύνδεσμο Διαιτολογίας (ADA που μετονομάστηκε σε American Academy of Nutrition and 

Dietetics - AND το 2012).  

Η επιλογή για εγγεγραμμένους διαιτολόγους να χρησιμοποιούν τα αρχικά RDN προστέθηκε 

το 2013 επειδή η ένταξη της λέξης “Διατροφολόγος” “επικοινωνεί μια ευρύτερη έννοια της 

ευεξίας (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των συνθηκών υγείας πέρα από την ιατρική 

θεραπεία διατροφής - medical nutrition therapy) καθώς και θεραπεία των παθήσεων” 

σύμφωνα με την Academy of Nutrition and Dietetics, του παγκοσμίως μεγαλύτερου 

οργανισμού επαγγελματιών τροφίμων και διατροφής. Ο τίτλος RD/RDN αποδίδετα από την 

Επιτροπή για την Εγγραφή στην Διαιτολογία (CDR), που είναι o οργανισμός πιστοποίηση 

της ΑΝD. Οι πιστοποιήσεις RD και RDN μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. 

Ο προσδιορισμός του RDN υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι 

Διαιτολόγοι είναι Διατροφολόγοι αλλά δεν είναι όλοι οι Διατροφολόγοι και Διαιτολόγοι. 
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Αυτή είναι μια σημαντική διάκριση διότι σε ορισμένες χώρες μπορεί κάποιος να ονομαστεί 

διατροφολόγος χωρίς οποιαδήποτε τυπική διατροφική εκπαίδευση, κατάρτιση, αδειοδότηση, 

ή πιστοποίηση και είναι παράνομο να αποκαλείτε κάποιος διαιτολόγος χωρίς σωστή εγγραφή 

και πιστοποίηση. 

Τα κριτήρια για να αποκτήσεις τον τίτλο του RD/RDN: πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην 

Διαιτολογία με κατεύθυνση στην Κλινική Διαιτολογία ή Κλινική Διαιτολογία, αντίστοιχα, 

ολοκλήρωση μιας εκτεταμένης διδακτέας ύλης στην Διατροφή/Διαιτολογία, τουλάχιστο 

1,200 ώρες πρακτικής άσκησης με επιτήρηση, μια περιεκτική εξέταση εγγραφής, και 75 

πιστωτικές μονάδες συνεχής επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά πενταετή κύκλο. 

Διαιτολόγος με Μεταπτυχιακό (ή με εξειδίκευση): Ο Διαιτολόγος και/ή κλινικός διαιτολόγος που 

κατέχει μεταπτυχιακό με συγκεκριμένη κατεύθυνση (πχ. Αθλητική Διαιτολογία/ Διατροφή, 

Ογκολογία, Διαβητολογία, Κοινοτική  και Δημόσια Υγεία. 

 

Διατροφολόγος= Κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου  ή/και μεταπτυχιακού στην επιστήμη της 

ανθρώπινης διατροφής . Ο Κλινικός Διατροφολόγος είναι ο διατροφολόγος με μεταπτυχιακό με τίτλο 

«Clinical Nutrition». Ο διατροφολόγος   

ή/ και κλινικός διατροφολόγος μπορεί να εξασκεί το επάγγελμα του διαιτολόγου  μόνο  εάν κατέχει 

πτυχίο στην διαιτολογία  και πληρεί  τις προϋποθέσεις  για να είναι διαιτολόγος  ή /και κλινικός 

διαιτολόγος. 

 Ο διατροφολόγος ή/ και κλινικός διατροφολόγος αναγνωρίζεται από συγκεκριμένα διεθνή 

επιστημονικά σώματα εφόσον πληρεί τα αναγκαία κριτήρια που τίθενται από τα αρμόδια σώματα.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

Διαιτολόγος 

Αναγνωρίζεται ως υπεύθυνος για τη διατροφή του ατόμου. Βοηθά μεμονωμένα άτομα, αλλά και 

σύνολα ατόμων να επιλέγουν τα σωστά τρόφιμα ( ποσοτικά και ποιοτικά), σχεδιάζοντας το 

κατάλληλο διαιτολόγιο με σκοπό την προμήθεια του ανθρώπινου οργανισμού με κατάλληλες 

θρεπτικές ουσίες για την εξασφάλιση μιας υγιεινής ζωής και την πρόληψη και αντιμετώπιση 

ορισμένων καταστάσεων που σχετίζονται με τη διατροφή για υγιή άτομα και συγκεκριμένες 

καταστάσεις υγείας.  Μπορεί επίσης να ασχοληθεί με έρευνα ή με την εκπαίδευση ή με την 

νομοθεσία και την πολιτική σε σχέση με τα  τρόφιμα και την διατροφή.  Θεωρείται μέλος των 

επαγγελματιών υγείας  ή άλλων ιατρικών υπηρεσιών. Μπορεί να έχει κατεύθυνση στην κοινοτική 

ή/και διοικητική διαιτολογία.  

 

Κλινικός Διαιτολόγος 

Ο κλινικός διαιτολόγος, εκτός από τα καθήκοντα του ως Διαιτολόγος,  βασισμένος πάνω σε 

συγκεκριμένη διάγνωση βοηθά άτομα με προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με τη κλινική 

διαιτολογία να βελτιώσουν την κατάσταση τους, σχεδιάζοντας για αυτά το κατάλληλο 

διαιτολόγιο και την κατάλληλη διατροφική / διαιτολογική θεραπευτική αγωγή δρώντας σαν 

μέλος της Ομάδας Επαγγελματιών Υγείας. Θεωρείται μέλος των επαγγελματιών υγείας ή 

άλλων ιατρικών υπηρεσιών.  

Μπορεί επίσης να ασχοληθεί με έρευνα ή με την εκπαίδευση ή με την νομοθεσία και την 

πολιτική σε σχέση με τα τρόφιμα και την διατροφή.   

Μπορεί να έχει κατεύθυνση στην κοινοτική, διοικητική, κλινική διαιτολογία. 
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Διατροφολόγος 

Ο διατροφολόγος ή/και κλινικός διατροφολόγος δικαιούται να δώσει γενικές συμβουλές σε  

μεμονωμένες ομάδες από υγιή άτομα, σε σχέση με την υγιεινή διατροφή και την πρόληψη χωρίς να 

σχεδιάζουν ατομικά διαιτολόγια. Μπορεί επίσης να αναμιχθεί σε έρευνα ή με την εκπαίδευση ή με 

την νομοθεσία και την πολιτική σε σχέση με τα τρόφιμα και την διατροφή.  Μπορεί να έχει 

κατεύθυνση στην κοινοτική διαιτροφολογία.  

 

Κλινικός Διαιτολόγος Διαιτολόγος Διατροφολόγος 

Θεραπευτικός και Προληπτικός 

Ρόλος  

Προληπτικός Ρόλος  Προληπτικός Ρόλος  

Εργάζεται με Υγιή Άτομα και 

Ασθενείς (καταστάσεις υγείας, 

παθήσεις*). 

Εργάζεται με Υγιή Άτομα και 

συγκεκριμένες καταστάσεις 

υγείας ** 

Εργάζεται με Υγιή Άτομα 

Δίνει Διαιτολόγια σε Ατομικό 

και Ομαδικό Επίπεδο 

Δίνει Διαιτολόγια σε Ατομικό 

και Ομαδικό Επίπεδο  

Δίνει Γενικές Συμβουλές 

διατροφής σε Ομαδικό Επίπεδο  

Δρα έως Μέλος της Ομάδας 

Επαγγελματιών Υγείας και 

θεωρείται έως μέλος των 

επαγγελματιών υγείας  ή άλλων 

υπηρεσιών υγείας (Health Care 

Team/ Alliance Health)  

Θεωρείται έως μέλος των  

επαγγελματιών υγείας  

 

 

 

* Παραδείγματα παθήσεων ή κατηγορίες παθήσεων ή καταστάσεων υγείας αναφέρονται  στους 

κανονισμούς Συ.Δι.Κυ  

  
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:  

Διατροφή και κύηση – θηλασμός, Διατροφή στην βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία, Διατροφή 

στην ενήλικη και γεροντική ηλικία, κ.τ.λ. 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:  

Διατροφή και παθήσεις του οισοφάγου και του στομάχου, Διατροφή και παθήσεις του λεπτού 

εντέρου, Διατροφή και παθήσεις παχέος εντέρου ή άλλων γαστρεντερολογικών παθήσεων, Διατροφή 

και παθήσεις  ήπατος, παγκρέατος και πνευμονικών παθήσεων, Διατροφή και σακχαρώδης διαβήτης, 

Διαβήτης και άλλα μεταβολικά/ ενδοκρινολογικά προβλήματα, Διατροφή και παθήσεις των νεφρών, 

Διατροφή και καρδιοπάθειες, Παχυσαρκία –Τύπου Ι, Τύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙΙ, Διατροφή σε τραύματα, 

εγκαύματα, χειρουργικές επεμβάσεις, εμπύρετες καταστάσεις, και ανοσοποιητικού συστήματος, 

Ειδικές μορφές διατροφής – εντερική και παρεντερική διατροφή, Διατροφή για ειδικές παιδιατρικές 

καταστάσεις, Διατροφή και Νευρολογικές και Ψυχιατρικές καταστάσεις (π.χ. νευρογενή ανορεξία και 

βουλιμία), Διατροφή λευχαιμίας, λεμφώματος, καρκίνου και καταστάσεις καρκίνου (χημειοθεραπεία, 

ακτινοθεραπεία), Διατροφή και μυοσκελετικά προβλήματα, αρθρίτιδα, Διατροφή και αιματολογικά 

προβλήματα, Διατροφή και Φαρμακευτική αγωγή, Διατροφή και κακή θρέψη, κ.τ.λ. 

 

** Παραδείγματα καταστάσεων υγείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ο Διαιτολόγος 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (παιδικής ηλικίας, ενηλικίωσης, τρίτης ηλικίας) 

και πρόληψη κακής θρέψης, Παχυσαρκία Τύπου Ι, Διαβήτη Τύπου ΙΙ (μη ινσουλινοεξαρτώμενου), 

διατροφικές ελλείψεις  και υπερβολική λήψη θρεπτικών συστατικών σε μη παθολογικές καταστάσεις, 

υπερλιπιδαιμία, δυσκοιλιότητα, γαστρίτιδα ή σε οποιαδήποτε κατάσταση που ορίζεται από διεθνή και 

τοπική νομοθεσία και κανονισμούς.  
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Ο Διαιτoλόγoς / Κλινικός Διαιτολόγος μπoρεί vα πρoσφέρει υπηρεσίες σε μεγάλo φάσμα 

δραστηριoτήτωv :σε δημόσια voσoκoμεία και ιδιωτικές κλιvικές, σαv σύμβoυλoς σε πρoσωπική βάση 

σε θέματα διατρoφής και δίαιτας στov ιδιωτικό τoμέα, στη  βιoμηχαvία τρoφίμωv , στη 

φαρμακευτική βιoμηχαvία, στηv εκπαίδευση, στα μέσα μαζικής εvημέρωσης, στη δημόσια υγεία , 

στηv επιστημovική έρευvα, στηv πρoώθηση τρoφίμωv, σε αθλητικές oργαvώσεις, oμάδες και 

σωματεία, σε ιδρύματα υγείας και φροντίδας, στην  δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.  
 
 

Η ΝΟΜΟΘΕΣIΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔIΑIΤΟΛΟΓΟ 

 

Σύμφωvα με τov " Περί εγγραφής Επιστημόvωv/Τεχνολόγων Τρoφίμωv και Διαιτoλόγωv Κύπρoυ" 

vόμo τoυ 1996 (Ν.31(Ι)/96) όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο Ν.42(Ι)/2001 και τις εισηγήσεις του 

Συ.Δι.Κυ. για τις τροποποιήσεις του νόμου, πρoβλέπει σχετικά με τηv εγγραφή Διαιτoλόγωv: 

Εγγεγραμμέvoς "Διαιτoλόγoς" στο Μητρώο Διαιτολόγων: είvαι τo άτoμo πoυ κατέχει  πτυχίo ή 

δίπλωμα παvεπιστημίoυ ή άλλo ισότιμo πρoσόv στη Διαιτoλoγία, Διαιτολογία και Eπιστήμη Διατροφής 

οποιασδήποτε χώρας όπως το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από προηγούμενη εισήγηση του 

Συμβουλίου, καθορίζει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

ως αναγνωρισμένο προσόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.  

Επίσης, είναι μέλος (member), αντεπιστέλλον μέλος (associate member) ή εταίρος (fellow) ή 

συνδεδεμένο (affiliate) ή ενεργό (active) μέλος του Συνδέσμου Διαιτολογίας της Μεγάλης Βρετανίας 

των Η.Π.Α. ή άλλης χώρας όπως το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από προηγούμενη εισήγηση του 

Συμβουλίου, καθορίζει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

ως αναγνωρισμένο προσόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι κατέχει  πτυχίο ή 

δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στη Διαιτολογία.  

 

Εγγεγραμμένος «Κλινικός Διαιτολόγος» στο Μητρώο Διαιτολόγων: Επιπρόσθετα, αν το 

μεταπτυχιακό ή ο ακαδημαϊκός τίτλος του προσώπου που ζητεί εγγραφή στο Μητρώο Διαιτολόγων 

είναι στην Κλινική Διαιτολογία ή αν το άτομο αυτό κατέχει και διατηρεί τον ακαδημαϊκό τίτλο R.D. 

(Registered Dietitian) από αναγνωρισμένο διεθνές επαγγελματικό σώμα και Συμβούλιο Εγγραφής 

τότε η εγγραφή του γίνεται για τον κλάδο της κλινικής διαιτολογίας και εγγράφεται έως Κλινικός 

Διαιτολόγος.  

Άλλες ειδικότητες Διαιτολογίας: Αν το πρόσωπο που ζητεί την εγγραφή στο Μητρώο κατέχει 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο Εγγραφής και την χώρα έκδοσης 

του σε συγκεκριμένο κλάδο της Διαιτολογίας ή της Επιστήμης Διατροφής η εγγραφή του γίνεται για 

τον εν λόγω κλάδο της Διαιτολογίας ή της Επιστήμης Διατροφής. 

Επίσης , τα άτομα που ζητούν αναγνώριση του μεταπτυχιακού σε θέματα της κλινικής διαιτολογίας 

θα πρέπει πρώτα να πληρούν τα κριτήρια για Κλινική Διαιτολογία σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο. 

Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

 

Ο Σύvδεσμoς Διαιτoλόγωv και Διατροφολόγων Κύπρoυ: Είvαι τo επαγγελματικό σώμα πoυ στεγάζει 

όλoυς τoυς Εγγεγραμμέvoυς Διαιτoλόγoυς, Κλιvικoύς Διαιτoλόγoυς, Διαιτoλόγoυς  Ειδικού  

Καταλόγου καθώς και Διατροφολόγους  πoυ επιθυμoύv vα είvαι μέλη τoυ. 

1991- Ίδρυση Συνδέσμου Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου 

1996 – Ψήφιση του νόμου Περί Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων 

(Ν31(Ι)/96).  Διορισμός του Συμβουλίου Εγγραφής Επιστημόνων / Τεχνολόγων Τροφίμων και 

Διαιτολόγων από το Υπουργείο Υγείας. 
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3 Απριλίου 1999 – Ίδρυση Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου. Λειτουργία του Συνδέσμου σαν 

αυτόνομος Σύνδεσμος 

17-19 Νοεμβρίου 2000 – 1
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Διαιτολόγων Κύπρου 

26-28 Απριλίου 2002 – 2
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Διαιτολόγων Κύπρου  

30 Οκτωβρίου 2003- Ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων Κύπρου έγινε μέλος του International 

Confederation of Dietetic Associations (ICDA) 

13 Νοέμβριου  2003- Ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων Κύπρου έγινε μέλος του European Federation of 

Associations of Dietitians (EFAD) 

26-28 Μαρτίου 2004 – 3
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

1-3 Δεκεμβρίου 2006 – 4
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

28-30 Νοεμβρίου 2008-5
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

23-26 Σεπτεμβρίου 2010-6
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

29 Νοεμβρίου -2 Δεκεμβρίου 2012-7
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων 

Κύπρου 

27-30 Νοεμβρίου 2014-8
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

1-4 Δεκεμβρίου 2016- 9
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

22-25 Νοεμβρίου 2018- 10
ο
 Παγκύπριο Συνέδριο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

2008-2018                      Παγκύπριες  Ημέρες Διατροφής (10 Μαΐου κάθε χρόνο, συνεχιζόμενος 

θεσμός) 

 

Οι Στόχoι τoυ Συvδέσμoυ, μετά απo τηv κατoχύρωση τωv επαγγελμάτωv τωv μελώv τoυ πoυ έχει 

επιτευχθεί με τη ψήφιση τoυ νόμου είvαι μεταξύ άλλωv η σωστή εφαμoγή της voμoθεσίας αυτής για 

τηv πρoστασία τωv ιδίωv τωv  μελώv τoυ αλλα και τoυ κoιvoύ απo τηv λαvθασμέvη πληρoφόρηση, 

καθώς και η υπεύθυvη εvημέρωση τoυ κoιvoύ για θέματα διαιτoλoγίας. Από το 2003 ο ΣυΔιΚυ 

εισηγήθηκε, προώθησε και δραστηριοποιείται στην κατοχύρωση των διατροφολόγων νομοθετικά και 

στην τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου.  

 

Οι στόχοι του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου 

 Προστασία του επαγγέλματος από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες 

 Προώθηση του επαγγέλματος στην δημόσια υπηρεσία, στον ιδιωτικό τομέα, στην βιομηχανία 

τροφίμων, στην εκπαίδευση, στις τουριστικές /ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

 Εισηγήσεις για τροποποιήσεις του νόμου περί εγγραφής (ορισμός διατροφολόγου, απόφοιτοι 

ΑΤΕΙ)  

 Συνεχής παρουσία του συνδέσμου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω εκπροσώπων του ή με 

ανακοινώσεις και ενημερωτικά φυλλάδια με στόχο την πιο πλήρη ενημέρωση του κοινού για 

θέματα διατροφής και ανορθόδοξες μεθόδους που κυκλοφορούν 

 Ένταξη του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε διεθνή σωματεία 

διαιτολογίας (EFAD, ICDA) 

 Ανανέωση των στόχων των διάφορων επιτροπών και ενεργή συμμετοχή σε καινούργιες επιτροπές 

που σχετίζονται με θέματα διατροφής 

 Έρευνες (σε θέματα  διατροφής – ατομικά η υπό την αιγίδα του συνδέσμου) 

 Εμπλουτισμός web-page 

 Προώθηση κώδικα δεοντολογίας και επαγγελματισμού στον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και 

Διατροφολόγων Κύπρου 

 Ανακοίνωση των κανονισμών του συνδέσμου και προώθηση των εισηγήσεων της τροποποίησης 

του νόμου N.31(I)/96 με τροποποίηση του 2001 και του 2004 

 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για το κοινό και για επαγγελματίες 
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 Διοργάνωση μεγαλύτερου αριθμού σεμιναρίων / ομιλιών προς το κοινό για θέματα διατροφής και 

προς τα μέλη του συνδέσμου για επίκαιρα θέματα στην διαιτολογία/ διατροφή 

 Καθιέρωση του διαιτολογικού συνεδρίου επί συστηματικής βάσης 

 Συνεχή εμπλοκή όλων των μελών του συνδέσμου στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει ή 

εκπροσωπείται ο σύνδεσμος 

 Ανάμιξη και συμμετοχή των διαιτολόγων στο σχέδιο υγείας  και άλλα σχέδια δράσης. Δίκαιη και 

ουσιαστική συμμέτοχη των κλινικών διαιτολόγων/ διαιτολόγων στο ΓΕΣΥ 

 Ενεργή συμμετοχή των μελών του συνδέσμου στις δραστηριότητες του συνδέσμου 

 Ίδρυση επιτροπής οικονομικών για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς λόγους και ευημερίας του 

Συνδέσμου 

 Net – working με άλλους οργανισμούς διαιτολογίας ή άλλους οργανισμούς υγείας στην Κύπρο 

και στο εξωτερικό 

 Ενημερωτικές διαλέξεις σε κλινικάρχες /ιδιωτικά νοσοκομεία για την σημασία του επαγγέλματος 

και το ρόλο του διαιτολόγου στη σωστή διαχείριση των νοσοκομείων τους 

 Ενθάρρυνση μελών για μετεκπαίδευση 

 Επικοινωνία και εφαρμογή γνώσεων με ομοιογενή τρόπο από όλα τα μέλη για την αποτροπή των 

ανορθόδοξων τάσεων της διαιτολογίας 

 Προώθηση ποιοτικής εξάσκησης του επαγγέλματος  

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Ο ΣΥ.ΔΙ.ΚΥ. 

1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΏΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 

2. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ)   

3. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ) 

4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΚΕΕΣΚ) (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)  

5. ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

6. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

7. ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

8. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

                           

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥ.ΔΙ.ΚΥ. 

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

7. ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΑΝΑ ΠΟΛΗ) 

8. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ, ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ, 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ/ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ) 

Για πιo πoλλες πληρoφoρίες πoυ αφoρoύv  τις πιo πάvω επιστήμες/ ειδικότητες, τo Σύvδεσμo ή τα μέλη τoυ 

αποταθείτε στo τηλέφωvo 22-452258 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του www.cydadiet.org  

 

Βιβλιογραφία: 

 

- N.S 

- AND  

- CDR 

- BDΑ   

- HCPC  

- EFAD, ICDA 

- N 31(I)/96 με τροποποίηση 2001 Ν. 42 (Ι)/2001, 2004 

http://www.cydadiet.org/
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Γλωσσάριο: 

 

RD  = Registered Dietitian  

RDN = Registered Dietitian and Nutritionist  

CDR  = Commission on Dietetic Registration, www.cdrnet.org 

HCPC  = Health  Care Professions Council, www.hpc-uk.org 

CPSM = The Council for Professions Supplementary to Medicine, www.cpsm.org.uk 

N31(Ι)/96 με τροποποίηση του 2001 Ν.42(Ι)/2001 = Νόμος Περί Εγγραφής Επιστημόνων/ Τεχνολόγων 

Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου  

ADA   = American Dietetic Association, www.eatright.com 

BDA  = British Dietetic Association, www.bda.uk.com 

EFAD  = European Federation of the Association of Dietitians, www.efad.org 

NS  = The Nutrition Society, www.nutsoc.org.uk 

ΣΥ.ΔΙ.ΚΥ.= Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, www.cydadiet.org  
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