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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Ημέρα Παιδιατρικής Διατροφής» 
Σάββατο 26 Ιουνίου 

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία σας προσκαλεί στην Ημέρα Παιδιατρικής 

Διατροφής. 

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία μέσω του κλάδου σπουδών της (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES), 

στα πλαίσια των δραστηριοτήτων κοινωνικής της ευθύνης, διοργανώνει το Σάββατο 26 

Ιουνίου 2021, από τις 10:00 πμ. έως τις 3 μμ., Ημερίδα ενημέρωσης για το επίκαιρο 

θέμα της παιδικής διατροφής.  

Γονείς και παιδιά μπορούν να προσέλθουν* στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής 

Διατροφολογικής Εταιρείας (Προμπονά 27 & Επινίκου 4 – Άνω Πατήσια) με σκοπό να 

αξιολογηθούν σωματομετρικά ΔΩΡΕΑΝ και να λάβουν υπεύθυνες διατροφικές οδηγίες 

και συμβουλές από εξειδικευμένους διατροφολόγους στην Παιδιατρική Διατροφή. 

Στους έμπειρους επαγγελματίες υγείας που θα στελεχώσουν τη συγκεκριμένη 

εκδήλωση περιλαμβάνονται επιστήμονες διατροφολόγοι που λαμβάνουν μέρος στο 

μονοετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή: 

“Master Nutritionist in Pediatric Nutrition”, το οποίο διεξάγεται από την ΕΛ.Δ.Ε. 

STUDIES. 

Σε όλα τα παιδιά θα πραγματοποιηθεί Διατροφολογικό Check Up, το οποίο μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνει:  

▪ Ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της σωστής και ποιοτικής διατροφής στην 

υγεία των παιδιών 

▪ Σωματομετρήσεις (ζύγισμα, μέτρηση ύψους και περιφερειών ανατομικών 

σημείων) 

▪ Υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος και ενημέρωση για τον 

ενδεχόμενο διατροφικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν 

▪ Διεξαγωγή Λιπομέτρησης και αξιολόγηση Βασικού Μεταβολισμού, μέσω 

ειδικών διαγνωστικών συσκευών 

▪ Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών μέσω του Δείκτη kidmed 

▪ Πληροφόρηση των παιδιών σχετικά με το ιδανικό μενού, με βάση τις 

προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
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▪ Προσφορά ενός ειδικά σχεδιασμένου εγχειρίδιου Διατροφής (Μυστικά 

διατροφής για παιδιά) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εξοπλισμός με βάση τον οποίο θα αξιολογηθούν τα παιδιά 

περιλαμβάνει με διαγνωστικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας όπως ζυγούς 

ακριβείας, αναστημόμετρα, λιπομετρητές, ελαστικές µετροταινίες, δερματοπτυχόμετρα 

και συσκευές έμμεσης θερμιδομετρίας. 

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: Η «Παιδιατρική διατροφή στην μετά 

COVID εποχή» από τον πρόεδρο της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας Δρ. 

Δημήτριο Γρηγοράκη. 

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ: 

https://www.elde.gr/imera-paidiatrikis-diatrofis-26-ioun/ 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2102582465. 

Λίγα λόγια για την ΕΛΔΕ STUDIES 

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία (ΕΛ.Δ.Ε.) – Hellenic Nutritionists Society, είναι 

σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την 

προαγωγή της Διατροφικής – Διαιτολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα. 

Ο Κλάδος Σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES) 

αποτελεί τον Εκπαιδευτικό της βραχίονα και προσφέρει μία ευρεία γκάμα 

μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών σε διάφορους τομείς της 

επιστήμης της διατροφής, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας. 

Σκοπός, είναι η ολοκληρωμένη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε επιστήμονες 

υγείας με στόχο την αναβάθμιση του γνωστικού τους αντικειμένου. Επιπλέον, για την 

αρτιότερη επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευομένων παρέχεται πρακτική άσκηση 

σε πραγματικά περιστατικά, εργαστηριακή εμπειρία και εποπτεία παρακολούθησης.     

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία συνεργάζεται με το 

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στα πλαίσια 

του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Στρατηγικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 

Παιδικής Παχυσαρκίας», προσφέροντας την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει με 

σκοπό την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*Κατά την Ημέρα Παιδιατρικής Διατροφής θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφάλειας και προστασίας κατά του COVID-19, ενώ για τη συμμετοχή των παιδιών 

είναι απαραίτητη η γραπτή συγκατάθεση των γονέων. 
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