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BSc with honors in Human Biology with Nutrition, MSc in Clinical Nutrition, MSc in Human 
Nutrition (Sports). 
   
Andri completed her studies in UK with her degree in Human Biology with Nutrition, followed by 
two postgraduate studies in Clinical Nutrition and Sports Nutrition.  
 

She worked in UK as a Nutritionist from 2009 till 2012. In 2011, she conducted a study for Essex 
County Council that included 13 boroughs in the region of Essex, with the aim of reducing obesity 
in the region of Essex. Three years after the study, obesity in the ages of 9-12 years old in the 
region of Essex, was reduced by 35%. The changes made in the region included Restaurants, 
Cafés, Nursery Homes, Primary School, Colleges, Residential Homes and Activity Centers for 
Sports. The study was part of the “Essex Healthy Eating Award”.  
  
She also worked as a Freelancer Nutritionist (RN), registered in 
UK (Registered Nutritionist – Association for Nutrition, UK) and as a Clinical and Sports 
Nutritionist at “The Nutricentre”, where she trained and worked in the field of supplements 
along with specialized nutrition programs for sports and for various diseases. 
 

She returned to Cyprus in 2012 where she is practicing the profession of Clinical and Sports 
Nutritionist in Nicosia (Engomi) and Limassol (Aimis Clinics). 
  
She is now a member and President of the Cyprus Association for Nutrition (CyAN) since 2018 till 
present and was a Vice President of the Cyprus Cycling Federation for the year 2016-2020.  
 
From July 2021, she is the nutritionist of the football team “AEK Larnacas”.  
Where in 2021, AEK Larnacas finished second at the Cyprus League. The result gave the chance 
to the team to participate in the Champions League.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άντρη Παντελή 

 

Η Άντρη Παντελή τελείωσε το πτυχίο της (BSc) με άριστα στην Ανθρώπινη Βιολογία με Διατροφή, και 

μετέπειτα προχώρησε σε δύο μεταπτυχιακά, το πρώτο MSc στην Κλινική Διατροφή, και το δεύτερο MSc 

στη Διατροφή του Ανθρώπου (Αθλητισμός). 

Εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Διατροφολόγος από το 2009 έως το 2012. Το 2011, διεξήγαγε μια 

μελέτη για το Συμβούλιο της Κομητείας του Έσσεξ που περιλάμβανε 13 δήμους στην περιοχή του Έσσεξ, 

με στόχο τη μείωση της παχυσαρκίας στην περιοχή του Έσσεξ. Τρία χρόνια μετά τη μελέτη, η παχυσαρκία 

στις ηλικίες 9-12 ετών στην περιοχή του Essex, μειώθηκε κατά 35%. Οι αλλαγές που έγιναν στην περιοχή 

περιλάμβαναν Εστιατόρια, Καφετέριες, Βρεφονηπιακούς Οίκους, Δημοτικό Σχολείο, Κολέγια, Οίκους 

Ευγηρίας και Κέντρα Δραστηριοτήτων για Αθλητισμό. Η μελέτη ήταν μέρος του «Essex Healthy Eating 

Award». 

Εργάστηκε επίσης ως Freelancer Nutritionist (RN), εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο (Registered 

Nutritionist – Association for Nutrition, UK) και ως Clinical and Sports Nutritionist στο “The Nutricentre”, 

όπου εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε στον τομέα των συμπληρωμάτων μαζί με εξειδικευμένους 

προγράμματα διατροφής για αθλήματα και για διάφορες ασθένειες. 

Επέστρεψε στην Κύπρο το 2012 όπου ασκεί το επάγγελμα της Κλινικής και Αθλητικής Διατροφολόγου 

στη Λευκωσία (Έγκωμη) και στη Λεμεσό (Aimis Clinic). 

Είναι πλέον μέλος και Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Διατροφολογίας (CyAN) από το 2018 έως 

σήμερα και ήταν Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας για το έτος 2016-2020. 

Από τον Ιούλιο του 2021 είναι διατροφολόγος της ποδοσφαιρικής ομάδας «ΑΕΚ Λάρνακας». Στο τέλος 

του πρωταθλήματος του 2021-22 η ΑΕΚ Λάρνακας τερμάτισε δεύτερη στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Το 

αποτέλεσμα έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα να συμμετάσχει στο Champions League. 


