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Ιωάννα Μασούρα 
 
Διεύθυνση: Μαγνησίας 5, Παλλουριώτισσα, 1056, Λευκωσία  
Κινητό: +357 99 384445  
Email: masouraioanna@gmail.com 
 

Προσωπικό προφίλ 
Είμαι μια φιλόδοξη πτυχιούχος Διατροφολογίας με μεταπτυχιακό τίτλο στη Δημόσια Υγεία και 
Διατροφή με εξαίρετες διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.  

 
Εκπαίδευση 
Σεπ 2012 - Δεκ 2013  ΠανεπιστήμιοSouthampton 
 Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία και Διατροφή  
 (MSc Hons) 
 Τίτλος διατριβής: Αξιολόγηση των παραγόντων που  
 επηρεάζουν την πρόσβαση και επιλογή τροφών  στους  
 ηλικιωμένους κατοίκους του Σαουθάμπτον. 
Oκτ 2009 - Ιούλ 2013   Πανεπιστήμιο Reading 
     Πτυχίο στη Διατροφολογία και Επιστήμη   

Τροφίμων (BSc Hons) 
Τίτλος πτυχιακής εργασίας: Πρόσληψη δημητριακών  
ολικής αλέσεως και υγεία του εντέρου. 

Oκτ 2008 - Ιούν 2009  Πανεπιστήμιο Reading 
International Foundation Program   

Σεπ 2005 - Ιούν 2008   Λύκειο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας  
Απολυτήριο με ειδίκευση: Βιολογία, Μαθηματικά, Χημεία 
και  Οικογενειακή Αγωγή    

 
Εργασιακή Πείρα 
Νοε 21 – Σήμερα Επιστημονικός συνεργάτης του ‘Busy Bees –  

   Εργαστηράκι Ανάπτυξη Δεξιοτήτων’ 

• Εργαστήρια μαγειρικής για παιδιά και γονείς. 
Νοε 21 – Σήμερα  Επιστημονικός συνεργάτης του λογοθεραπευτικού κέντρου ‘Eat 

Talk Play Therapy’  

• Σχεδιάσαμε ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό το εκάστοτε παιδί να 
γνωρίσει όλες τις ομάδες τροφίμων, μέσω της βιωματικής μάθησης και τη χαρά του 
παιχνιδιού. 

Σεπ 2020 – Ιουν 21  Εξωτερικός συνεργάτης με το ‘Hope For Children CRC Policy 
Center’ 

• Σχεδιασμός ισορροπημένου διατροφικού πλάνου και εκπαίδευση του προσωπικού 
κουζίνας σύμφωνα με τις υγιεινές πρακτικές μαγειρέματος.  

• Μαθήματα διατροφής και υγιεινής μαγειρικής σε ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά υπηκόων 
τρίτων χωρών.  

Νοε 2017 – Μαρ 2018   Εκπαιδεύτρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην  
διαδραστική εκπαιδευτική έκθεση ‘Ο Πλανήτης σε χρειάζεται...  
Ζήσε στο 2050!’   

• Ξενάγηση παιδιών άνω των πέντε χρονών ακολουθώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα.  
Ιουλ 2018 – Σήμερα Συνεργάτης του Κύπριου σεφ Γιώργου Ερωτοκρίτου  

• Αρθρογράφηση για θέματα διατροφής στην ιστοσελίδα του.  
Φεβ 2017 – Σήμερα  Διατροφολογικό γραφείο στην επαρχία Λευκωσίας  

• Στο γραφείο μου παρέχω διατροφική εκπαίδευση κι υποστήριξη σε άτομα όλων των 
ηλικιών, που επιθυμούν να μάθουν να τρέφονται σωστά και να εδραιώσουν σωστές 
συνήθειες για καλύτερη υγεία. 

• Συμβουλεύω επιχειρήσεις, ώστε να εξελίξουν τις συνταγές των προϊόντων τους, για να 
προσφέρουν πιο υγιεινές επιλογές στους πελάτες τους. 

• Κάνω παρουσιάσεις σε εταιρείες κι οργανισμούς, με θέματα γύρω από τη διατροφή. 

• Έχω συγγράψει το παραμύθι με τίτλο ‘Το χωριουδάκι του Νοστιμούλη’, που έχει στόχο να 
παροτρύνει τους αναγνώστες και ακροατές προς τον δρόμο της υγιεινής διατροφής. Θα 
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μπορούσε επιπλέον να γίνει ένα εκπαιδευτικό ‘εργαλείο’ για την κατανόηση της σωστής 
διατροφής, για καλή υγεία. 

• Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα το ‘Το χωριουδάκι του Νοστιμούλη’. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει δραματοποιημένη αφήγηση και βιωματικό εργαστήριο. 

Σεπ 2016 – Σήμερα Συνεργασία με δημόσια σχολεία και ιδιωτικά εκπαιδευτικά 
κέντρα 

• Σχεδιασμός ισορροπημένου διατροφικού πλάνου και εκπαίδευση του προσωπικού 
κουζίνας σύμφωνα με τις υγιεινές πρακτικές μαγειρέματος.  

• Μαθήματα διατροφής σε παιδιά που σκοπό έχει την ενθάρρυνση τους να εξερευνήσουν 
μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων τη σημασία της υγιεινής διατροφής και άσκησης στη ζωή 
τους.  

• Εργαστήρια μαγειρικής για παιδιά κι ανοικτές συζητήσεις με γονείς, για την υγιεινή 
διατροφή. 

Αυγ 2015 – Δεκ 2018 Συνεργάτης της εταιρείας ‘TERRANOVA HEALTH CYPRUS’ 

• Ενημέρωση και προώθηση των συμπληρώματα διατροφής της εταιρείας τόσο σε 
επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

• Βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ομαδικότητας. 

• Απόκτηση εμπειρίας στο χώρο των πωλήσεων. 
Οκτ 2014 – Γεν 2018  Συνεργάτης του περιοδικού ‘Cappuccino’  

• Εβδομαδιαία αρθρογράφηση για θέματα διατροφής. 
Σεπ 2014 – Φεβ 2015  Συμμετοχή στο σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων 

για  απόκτηση εργασιακής πείρας στην εταιρεία ‘S.A.N.A. 
Investments Ltd’ ως σύμβουλος διατροφής  

• Άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών. 

• Έλεγχος στοκ και καταλογογράφηση προϊόντων. 

• Βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ομαδικότητας. 

• Απόκτηση εμπειρίας στο χώρο των πωλήσεων. 

• Αρθρογράφηση κειμένων σχετικά με θέματα διατροφής για την σελίδα της επιχείρησης. 
Μαρ 2014 - Σήμερα Συνεργάτης στο portal διατροφής ‘medNutrition.gr’   

στην Ελλάδα και Κύπρο  

• Ενημέρωση για νέες έρευνες με θέμα τη διατροφή και την υγεία.  

• Αρθρογράφηση για θέματα διατροφής.   

• Εξοικείωση με την χρήση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης στον επαγγελματικό χώρο. 

• Ανάπτυξη της δυνατότητας επικοινωνίας διατροφικών μηνυμάτων στο ευρύ κοινό και της 
ικανότητας σύνταξη σύντομων, επίκαιρων κειμένων. 

 
Γνώσεις Πληροφορικής 
• Εξαίρετη γνώση του πακέτου Microsoft Office™ και των εφαρμογών Word™, Excel™ and 

PowerPoint™ 

• Εξαίρετη γνώση λογισμικών πλοήγησης διαδικτύου (Internet Explorer, Firefox, Google 
Chrome) 

 
Συμμετοχή σε επαγγελματικά σώματα 
• Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διατροφολόγων Κύπρου [2019 - Σήμερα] 

• Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διατροφολόγων και Διαιτολόγων Κύπρου [2014 - 
Σήμερα] 

 

Έπαινοι και διακρίσεις  
• Τιμητικός Έπαινος Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων για την 

εθελοντική προσφορά στον ΠΑΣΥΚΑΦ [2014-2021] 
 

Γλώσσες 
• Ελληνικά Μητρική Γλώσσα      

• Αγγλική Εξαίρετη γνώση 

 
Συστάσεις μπορούν να δοθούν κατόπιν αιτήσεως  


