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Ανακοίνωση για Αγορά Υπηρεσιών – Διατροφολόγος 
 

Ο/Η Διατροφολόγος που θα συµβληθεί  µε τον Σταθµό µε σύμβαση για αγορά υπηρεσιών, έχει 

τις ακόλουθες υποχρεώσεις:  

 

1. Ετοιμασία του Προγράμματος Διατροφής, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές 

παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, καθώς και τις εθνικές 

διατροφικές συστάσεις. Το Πρόγραμμα Διατροφής μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με την 

εποχή. Για την ετοιμασία του Προγράμματος ο Διατροφολόγος θα συνεργάζεται με τον 

παιδίατρο, o οποίος θα είναι συμβεβλημένος με τον Σταθμό. Η προσφορά από μέρους των 

ενδιαφερόμενων να αφορά το συνολικό κόστος για την ετοιμασία του Προγράμματος 

Διατροφής.  

 

Το Πρόγραμμα Διατροφής:  

• Οι διατροφικές οδηγίες για τη βρεφική ηλικία, από τη γέννηση μέχρι τη 

συμπλήρωση του 12ου μήνα ζωής, θα λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ιδιαίτερα την Παγκόσμια Στρατηγική για 

τη Διατροφή του Βρέφους και του Μικρού Παιδιού του ΠΟΥ και της UNICEF, καθώς 

και τις συστάσεις διεθνών και εθνικών επιστημονικών εταιρειών/ακαδημιών, οι 

οποίες αφορούν την υγεία και τη διατροφή του βρέφους (παιδιατρικές, 

γαστρεντερολογικές, αλλεργιολογικές, διαιτολογικές, κ.ά).  

• Η μεθοδολογία ανάπτυξης του Προγράμματος Διατροφής πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις οδηγίες για τη μεθοδολογία σύνταξης διατροφικών οδηγιών σε επίπεδο 

τροφίμων (food-based dietary guidelines), όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί από 

αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς υγείας, όπως ο ΠΟΥ και ο Οργανισμός 

Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, FAO) και σχετικούς επίσημους φορείς υψηλού κύρους, όπως η 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (European Food Safety Authority, EFSA) 

(EFSA, 2010; FAO/European Food Information Council, 2009; FAO/WHO, 1998; WHO, 

2000; WHO, 2003a).  
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• Μετά τη μελέτη των διεθνών και εθνικών διατροφικών συστάσεων, συστήνεται το 

Πρόγραμμα να διατυπωθεί ανά ηλικιακή ομάδα και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας 

τον ακόλουθο διαχωρισμό:  

o Βρεφική ηλικία: 0-1 έτος και  

o Παιδική ηλικία: 2-3 ετών, 4-8 ετών.  

• Αυτές οι ηλικιακές ομάδες διαφοροποιούνται σε επίπεδο ενεργειακών και 

θρεπτικών αναγκών, αντανακλώντας τη διαφοροποίηση αυτών των ηλικιών, σε 

σχέση με την ανάπτυξη και την ωρίμανση των διαφόρων συστημάτων του 

οργανισμού (π.χ., ανοσοποιητικό, αναπαραγωγικό κ.λπ.). 

• Μέσα από το πρόγραμμα διατροφής θα αναδεικνύεται η κυπριακή παραδοσιακή 

γαστρονομία και η ώρα του φαγητού θα αποτελεί ταυτόχρονα ένα βιωματικό 

εργαστήρι. Για την παρασκευή των τροφίμων θα χρησιμοποιούνται κυρίως τοπικά 

υλικά από αγροκτήματα και επιχειρήσεις της περιοχής.  

 

2. Παρακολούθηση της διατροφής των παιδιών ανά δύο (2) µήνες και συνεργάζεται µε τους 

γονείς για θέµατα σχετικά µε τη διατροφή. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει συµβουλευτικές 

υπηρεσίες στην εκτέλεση του Προγράµµατος Διατροφής των βρεφών και νηπίων του 

σταθµού. Επίσης, βοηθά και συµβουλεύει το προσωπικό που εµπλέκεται µε οποιονδήποτε 

τρόπο στην προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση τροφίµων, σε θέµατα διατροφής και 

διατροφολογίας. Η προσφορά από μέρους των ενδιαφερόμενων να αφορά κόστος ανά 

μήνα και ετήσιο κόστος για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών αυτών. 

 

3. Υποστηρίζει, συντονίζει και κατευθύνει τη διοργάνωση τριών (3) εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων/διαλέξεων κατ’ έτος, τα οποία θα διοργανώνει ο Βρεφοπαιδοκομικός 

Σταθµός για θέµατα σωστής διατροφής και καταπολέμησης θεµάτων δυσθρεψίας 

(παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής). Η προσφορά από μέρους 

των ενδιαφερομένων να αφορά συνολικό κόστος ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα/διάλεξη, 

για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. 
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Υποβολή Έκθεσης/Δήλωσης Ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν σχετική έκθεση/δήλωση ενδιαφέροντος, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα οποία υποδηλώνουν την επάρκεια και 

τον βαθμό ανταπόκρισής τους στο αντικείμενο της θέσης. Η έκθεση/δήλωση ενδιαφέροντος και 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά, θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να είναι υπογεγραμμένος από τον αιτητή, στο γραφείο του 

“Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Κοινοτήτων”, στην παρακάτω διεύθυνση: Λεωφόρος 

Μάρκου Δράκου 68 Τ.Κ. 2862, Καλοπαναγιώτης, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 

ώρα 2:00μ.μ. (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου). Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν 

επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν 

εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.  

 

Η Διοικούσα Επιτροπή σε περίπτωση μη εύρεσης συνεργατών σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα, 

επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιλέξει ανάμεσα στους/στις ενδιαφερόμενους/ες με 

επαρκή κατά την κρίση της προσόντα για την πλήρωση των θέσεων. Επιπλέον, δύναται να 

υπάρξει επιλογή/πλήρωση μεμονωμένης ειδικότητας για αγορά υπηρεσιών. 

 


