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Η Μελίνα Δημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα και απέκτησε το βασικό πτυχίο «Επιστήμη της 

Διαιτολογίας- Διατροφής» στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, από το οποίο αποφοίτησε με 

άριστα το έτος 2004. Είναι υπότροφος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για μεταπτυχιακές 

σπουδές, τις οποίες ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης το έτος 2005. Ο 

μεταπτυχιακός της τίτλος είναι στη «Διατροφή του Ανθρώπου», με εξειδίκευση στην Κλινική 

Διατροφή. Από το έτος 2009 μέχρι και σήμερα είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο με ερευνητικό ενδιαφέρον τη γενετική καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα 

διατροφικά πρότυπα και τις αλληλεπιδράσεις γονιδίων- διατροφής στη στεφανιαία νόσο. 

Τα έτη 2005- 2007 εργάστηκε ως Επιστημονική Συνεργάτης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 

Κύρια καθήκοντά της ήταν η εκπαίδευση τεταρτοετών φοιτητών κατά την Πρακτική Άσκηση, 

στην εντερική- παρεντερική σίτιση και στην αντιμετώπιση πνευμονολογικών νοσημάτων. Τα 

έτη 2007- 2008 εργάστηκε στην φαρμακευτική εταιρεία «Roche Diagnostics Hellas Α.Ε» ως 

εκπαιδεύτρια στο Σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 1. Κύρια καθήκοντά της ήταν η εκπαίδευση του 

ιατρικού προσωπικού και των ατόμων με Σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 1 στη θεραπεία με 

αντλία ινσουλίνης και στα ισοδύναμα υδατανθράκων. Η εκπαιδευτική της δραστηριότητα 

επίσης περιλαμβάνει διαλέξεις στα σεμινάρια της Πρακτική Άσκησης και στη διδασκαλία του 

Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.  

Από το 2009 μέχρι σήμερα διατηρεί δικό της διαιτολογικό γραφείο. Παράλληλα εργάζεται ως 

ερευνήτρια στην ενότητα εργασίας «Ανάλυση πολυμορφισμών» στο πρόγραμμα με τίτλο 

«Παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο: διατροφική παρέμβαση με Κορινθιακή σταφίδα σε 

λιπώδη διήθηση του ήπατος (ΝΑFLD/NASH) –Διερεύνηση μοριακών μηχανισμών δράσης» 

στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.  

Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει αναρτημένες 

ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. 

Είναι μέλος τους Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων- Διατροφολόγων. 
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