
Βιογραφικό Σημείωμα 

 
 
Επαγγελματική εμπειρία  
 
2017-κ.ε.          Ατομική επιχείρηση «ευdiet» διατροφολόγος-διαιτολόγος  
 
2020-κ.ε.          Διατροφολόγος-Διαιτολόγος σε συνεργασία με το Αθλητικό  
                       Κέντρο Του Δήμου Φαλήρου 
 
2015-2017        Επιστημονικός συνεργάτης του Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο στη μονάδα  

                        υπέρτασης και λιπιδίων 

 
Εκπαίδευση-Μεταπτυχιακές Σπουδές 
 
2008 &          Εξειδίκευση στην Παρασκευή φυτικών καλλυντικών και 
2017-2018     μυστικά Ομορφιάς & Υγείας με φυσικά μέσα. 
                           
 
2013-2014      Master στη Συναισθηματική Παχυσαρκία, Διατροφικές   
                    Διαταραχές, αυτοάνοσα νοσήματα και Βαριατρική (δηλ. 
                    Η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας). 
 
2015              Εξειδίκευση στην Παχυσαρκία Παιδιών & Εφήβων 
  

Δουδουλακάκη Ιωάννα Έτος  γεννήσεως: 1983 
Πειραιάς Υπηκοότητα: Ελληνική 
Τηλ.: 697 6237432  
Email: info@eudiet.gr  

2014 – 2017  
 

Διαιτολόγος σε καρδιολογικό ιατρείο (κλινική διατροφή) 
και γραμματειακή υποστήριξη (& ηλεκτρονική συνταγογράφηση) 
 

2008 – 2011 Υπεύθυνη διατροφής στα NEWDAY: λήψη ιστορικού, μέτρηση 
BMR, λιπομέτρηση, ζύγισμα, προσωπική διατροφική παρακολούθηση 
κ.α.  

2008 Υπεύθυνη διατροφής σε φαρμακείο: μέτρηση σακχάρου, 
αρτηριακής πίεσης, ζύγισμα και διατροφικές συμβουλές παθολογικών 
καταστάσεων. 
Σύμβουλος διατροφικών συμπληρωμάτων 

2005 – 2008 Διατροφολόγος  στην ομάδα  βόλευ της Δραπετσώνας: ατομικό 
ζύγισμα και διατροφικές συμβουλές σε περιόδους αγωνιστικής 

2005 Διατροφολόγος  στο νοσοκομείο «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός»: 
ιατρεία παχυσαρκίας και ενδοκρινολογίας (διαβήτης, διαβήτης 
κύησης, θυρεοειδισμός). 
Συμμετοχή σε νοσοκομειακή έρευνα μείωσης της χοληστερίνης 

σε συνεργασία με την εταιρεία «ΚΑΤΣΕΛΗΣ». 
 



2001-2005  Πτυχιακός τίτλος «Διατροφή και Διαιτολογία» Κρήτης 
Πτυχιακή εργασία 
«Οι επιδράσεις των θυρεοειδικών ορμονών στον ανθρώπινο 
μεταβολισμό και η επιρροή τους στον τομέα της διατροφής – 
Θυροειδισμός». Αναρτημένη στο διαδίκτυο: 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/dd/2007/DoudoulakiIoanna/
document.tkl    

  

Σεμινάρια – Συνέδρια 

2018 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Αλληλεπίδραση 
ψυχικών & σωματικών νοσημάτων: Από τις κυτταρικές 
λειτουργίες στα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα.»  

2015, 2016 CARDIO ATHENA 2015, διαχείριση ΣΒ και στρες 
30-11-2013 «The 2nd European congress of Nutritional Medicine». 

Medabolomic Academy 
19-20/2/2011 «Η αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας με φυσικά μέσα». Natural 

Health Science 
12/4/2008 “Ο ρόλος των προβιοτικών στη διατροφή μας και στην 

αντιμετώπιση παθήσεων του εντέρου». Lamberts HealthCare 
Ltd 

3-6/12/2008 «3ο Πανελλήνιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης». Ελληνική 
Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης, Ελληνική Εταιρεία Νοσηλευτικής 
Έρευνας & Εκπαίδευσης, Σύλλογος Διαιτολόγων – 
Διατροφολόγων, Ελληνική Εταιρεία Διατροφογεωμικής & 
Διατροφογενετικής.  

2/4/2006 «Ο ρόλος του διαιτολόγου στη διάγνωση και την πρόληψη 
των διατροφικών διαταραχών». Πανελλήνιος σύλλογος 
διαιτολόγων και τεχνολόγων διατροφής  

Δημοσιεύσεις – Άρθρα 

2013
-κ.ε. 

  Διαχείριση ιστοσελίδων  με θέματα υγείας και ομορφιάς    1) «Eυdiet» 

https://www.facebook.com/www.eudiet.gr/              

2) «κεαδδ» 

https://www.facebook.com/groups/keadd/?fref=ts 

3) ιστότοπος 

http://www.eudiet.gr 

4) YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=emnSYsc6Eyc&t=95s 



5) instagram 

 https://www.instagram.com/eudiet_ioannadoudoulakaki/?hl=el 

6) Google 

https://business.google.com/edit/l/07150041507506538410?hl=
el 

  
2005 
-
2006 

2008 
– 
2010 

Δημοσίευση ενυπόγραφων άρθρων στο ένθετο: «Υγεία και Διατροφή» 
της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία». 

Κεντρικά θέματα: «Αύξηση βασικού μεταβολισμού», «Η σημασία του 
νερού στη διατροφή μας», «Εποχιακά διατροφικά τρικ λόγω εορτών ή 

διακοπών», «Η επικινδυνότητα της γρήγορης απώλειας βάρους στην 
υγεία – χημικές διαίτες», «Η διατροφική αξία του παγωτού», 

«Υδατάνθρακες – πηγή ενέργειας» κ.ά. 

Ξένες γλώσσες :   Αγγλικά: Proficiency of Michigan (2012) 

                             & Γερμανικά: Grundstuffe (1999) 

H/Y: ECDL (2009)  

Διακρίσεις : TAEKWONDO : Παγκρήτιο πρωτάθλημα – 2η θέση,  

Χρυσό μετάλλιο στο Βόλευ, αργυρά και χάλκινα στο Στίβο,  

Και άλλες διακρίσεις σε αθλητικές δραστηριότητες.  

Κατοχή διπλώματος Ναυαγοσωστικής.  

 
 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΟΥΝ 


