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Η Διαιτολογία

Η Διαιτολογία είναι η επιστήμη της διατροφής που επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν 
σωστές και πρακτικές επιλογές για τα τρόφιμα και τον τρόπο ζωής τους, τόσο στην υγεία 
όσο και στην ασθένεια. Οι διαιτολόγοι προωθούν την καλή υγεία μέσω της κατάλληλης 
διατροφής. Δουλεύουν με τις ειδικές διαιτολογικές ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά, 
ενημερώνουν το ευρύ κοινό για τη διατροφή, αξιολογούν και βελτιώνουν τις θεραπείες και 
εκπαιδεύουν τους ασθενείς, τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και άλλους επαγγελματίες των 
ιατρικών υπηρεσιών. Οι διαιτολόγοι έχουν επίσης σημαντικό ρόλο στην έρευνα, την 
εκπαίδευση, τη βιομηχανία και τα ΜΜΕ όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση για καλής 
ποιότητας διατροφή και για εκπαίδευση στη Διαιτολογία.



Μητροπολιτικό Κολλέγιο
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, 
προσφέρει το ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα σπουδών Διαιτολογίας, 
καλύπτοντας και το πεδίο της 
Κλινικής Διαιτολογίας & 
Διατροφoλoγίας.

Διάρκεια Φοίτησης: 4 έτη

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί 
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με επαρκή βαθμό 
απολυτηρίου και ικανοποιητική 
βαθμολογία στα μαθήματα της 
Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

Η πρακτική άσκηση 
επικεντρώνεται σε θέματα 
επικοινωνίας και διαιτητικής 
διαχείρισης και παρέμβασης σε 
άτομα και σε ομάδες ατόμων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να 
εργαστούν ως :
Σύμβουλοι Διατροφής, Διατροφολόγοι και 
Κλινικοί Διαιτολόγοι, σε Νοσοκομεία, κλινικές
και ιδρύματα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
έχοντας τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.



Βρετανικό Πανεπιστήμιο

University of Greenwich, U.K στο New York College:

Οι σπουδές διατροφολογίας ξεκινούν με 
το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα 
(foundation year) όπου οι φοιτητές 
παρακολουθούν μαθήματα 
βιολογίας, χημείας, μαθηματικών, 
Εργαστηρίων βιολογίας-χημείας, 
Αγγλικών, Ειδικά Θέματα.
Το πρόγραμμα είναι αγγλόφωνο. 

Επαγγελματικές Προοπτικές:

Οι πτυχιούχοι διατροφολόγοι έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν σε επαγγελματικές εφαρμογές 
όπως: 
στη βιομηχανία τροφίμων,                 
σε ιδρύματα, νοσοκομεία,  γηροκομεία, παιδικούς σταθμούς, 
σε εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων  μικροβιολογίας,
σε ερευνητικά εργαστήρια, 
σε έντυπα για την υγεία και την διατροφή, 
στην ιδιωτική εκπαίδευση κ.α.



ΙΕΚ Ιπποκράτειος

Η διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από 2 έως 4 
εξάμηνα και η πρόοδος αξιολογείται με 
ενδιάμεσα τεστ και εξετάσεις ανά εξάμηνο.
Μετά από επιτυχή αποτελέσματα των 
εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου οι 
απόφοιτοι του ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ 
εφοδιάζονται με Βεβαίωση Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, η οποία επικυρώνεται από το 
Υπουργείο Παιδείας.

Οι σπουδές αφορούν:

Φυσική, Χημεία,  Αρχές Διατροφής,

Μοριακή Βιολογία και Γενετική Ανατομία,

Φυσιολογία, Αναλυτική Χημεία, Μικροβιολογία, Νοσολογία, Χημεία Τροφίμων, Βιοστατιστική, Βιοχημεία, Κλινική 
Παθολογία, Ψηχοκοινωνιολογία και Διατροφή, Τεχνικές Παρασκευή Διατροφής, Βιοτεχνολογία, Νομοθεσία, και 
Δεοντολογία, Θεραπευτική Διαιτολογία, Παχυσαρκία και Μεταβολισμός, Ελεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων, 
Αθλητισμός και Διατροφή, Διατροφη Υγειών Ατόμων, Ψυχολογία, Διατροφή, Φαρμακολογία, Οργάνωση και 
Διοίκηση, Διατολ. Χώρων



European University of Cyprus (EUC)

Ο στόχος του προγράμματος της Διατροφής –
Διαιτολογίας είναι η κατάρτιση επαγγελματιών οι 
οποίοι θα εφαρμόζουν την Επιστήμη της 
Διατροφής – Διαιτολογίας στη βελτίωση της 
διατροφικής κατάστασης

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 
μαθήματα στους τομείς της διατροφής και του 
μεταβολισμού του ανθρώπου, σε φυσιολογικές 
και παθολογικές καταστάσεις, καθώς και σε 
θέματα της επιστήμης των τροφίμων. Η 
πρακτική άσκηση διεξάγεται στο τέταρτο έτος 
σπουδών σε νοσηλευτικά ιδρύματα, στη 
κοινότητα και σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες 
τροφίμων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει επιπλέον 
στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας 
επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με τη 
διατροφή και την διαμόρφωση πολιτικών 
δημόσιας υγείας εκτός από την παροχή βασικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων στην επικοινωνία.

Προοπτικές Εργοδότησης:
Δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη
Στην Κοινότητα
Στην βιομηχανία τροφίμων
Σε Μονάδες μαζικής εστίασης, στην Δημοτική, Μέση και 
Ανώτατη Εκπαίδευση, σε Ερευνητικά Κέντρα και 
Ερευνητικά Ινστιτούτα.
Ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι



ΙΕΚ-ΑΚΜΗ

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με Κρατική 
Αναγνώριση, βάσει επίσημων στοιχείων του 
Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που αποδεικνύεται 
εύκολα με τη γλώσσα των αριθμών, αφού αποτελεί την 
πρώτη επιλογή σπουδών για όσους νέους ακολουθούν 
επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο

οι επαγγελματικές τους προοπτικές περιλαμβάνουν 
εργασία σε:

Ινστιτούτα Αδυνατίσματος

Αθλητικά Κέντρα

Γυμναστήρια

Φυσικοθεραπεύτρια

Κέντρα Υγιεινής Διατροφής

Εξειδικευμένα Κέντρα Αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας

Διαιτολογικά Κέντρα

Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία

Κλινικές και Κέντρα Υγείας

Εστιατόρια

Ξενοδοχεία (ως σύμβουλοι Διατροφής)


