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ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Ι.Χ. Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

 

ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ   -    Η/Υ  

 ΑΓΓΛΙΚΑ-ΚΑΤΟΧΟΣ LOWER-UNIVERSITY OF CAMBRIDGE-ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 

 CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT TOEIC 

 ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ MICROSOFT OFFICE XP (Πιστοποίηση ECDL CORE – 2008) 

 

 

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 2012ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ:Απόφοιτος του τμηματόςΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΡεθύμνου(με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος) 

 2014,ΕΚΠΑ(ΠΤΔΕ):Μετεκπαίδευση στις«Μαθησιακές δυσκολίες,δυσλεξία,δυσαριθμησία,διαταραχές 
συμπεριφοράς-υπερκινητικότητα,ψυχικές διαταραχές,αυτισμός,συμβουλευτική γονέων» 

 2017,ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ:Μετεκπαίδευση στην πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με ΔΑΦ(ABA) 

 2018,ΕΚΠΑ(ΤΕΑΠΗ):Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΑΠΗ(Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία) με τίτλο:ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 2018, ΕΓΣΣ:Ολοκλήρωση Α’ Ενότητας στο πρόγραμμα ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης Γνωσιακών και 
Συμπεριφοριστικών Σπουδών του Ινστιτούτου με τίτλο :Θεραπεία Ενηλίκων 

 2019, ΕΓΣΣ: Ολοκλήρωση Ε’ Ενότητας στο πρόγραμμα ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης Γνωσιακών και 
Συμπεριφοριστικών Σπουδών του Ινστιτούτου με τίτλο:Θεραπεία παιδιών και εφήβων 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 

 2013, ISONMETRICA: Πιστοποιητικό Χορήγησης, Βαθμολόγησης και Επεξεργασίας Αποτελεσμάτων για 
το: «Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα MMPI-2» 



 2013,ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ:Πιστοποίηση χορήγησης, αξιολόγησηςκαι ερμηνείας για το ελληνικό  WISC-III-   
Κλίμακα αξιολόγησης Νοημοσύνης για παιδιά 

 2015, ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ:Πιστοποίηση χορήγησης,αξιολόγησης και ερμηνείας για 
τοΑΘΗΝΑ τέστ 

 2015, ΒΑΓΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: «Δομημένη εκπαίδευση TEACCH,Επικοινωνία και Διαχείρηση της 
Συμπεριφοράς στις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος» 

 2017, ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ:Τέστ θεματικής αντίληψης (T.A.T-C.A.T) 

 2017, ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ:Παιδικό Ιχνογράφημα 

 2018, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ): Σεμινάριο Πιστοποίησης Επαγγελματιών στo 
Bασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς (CORE) 

 2019, ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ: WPPSI – IIIGRΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ για παιδιά ηλικίας 2:6 έως 7:3 ετών 

 2022,ISONMETRICA: Πιστοποιητικό Χορήγησης ,Βαθμολόγησης και Επεξεργασίας αποτελεσμάτων 
επαγγελματικού Προσανατολισμού e-Mellon test για παιδιά και ενήλικες  

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 12/2011-8/2012  Υπεύθυνος ψυχολόγος της ομάδας ψυχοκοινωνικής μέριμνας στο ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» (στα πλαίσια της εκπλήρωσης 
της στρατιωτικής μου θητείας) 

 1/2011-7/2011  Ψυχολόγος στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
(πρακτική άσκηση) 

 Από 11/2012-9/2013:  Εθελοντισμός στο Κέντρo Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών 
Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ Β’ ΑΘΗΝΩΝ) 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 1-4/2011 :Μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΕΠΙΨΥ η οποία συμμετείχε στη διακρατική έρευνα με τίτλο 
«ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» 

 10/2017: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού στη Λάρισα«Συναισθηματικές Δυσκολίες Γονέων ενηλίκων 
ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος» (Αναρτημένη ανακοίνωση) 



 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 1/2013-7/2013 Ψυχολόγος στην ελληνική εταιρία Προγεννητικης αγωγης    (6μηνη σύμβαση έργου) 

 Καλοκαίρι 2013 και Καλοκαίρι 2014(«Αυλή του κόσμου» και POSGAMEA) Συνοδεία εφήβων με αυτισμό 
ηλικίας 15-20 ετών στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα 

 2/2013-1/2014 Συνεργασία με το ψυχοδυναμικό κέντρο Γλυφάδας για τη διεξαγωγή 
ομάδων,προοδευτικών σεμιναρίων και τη συγγραφή εκπαιδευτικών άρθρων για την εφημερίδα του κέντρου 

 9/2013-6/14  Ψυχολόγος στο ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών-Βαρυκόων Αργυρούπολης(5μηνη σύμβαση) 

 Από 2/2015:Υπεύθυνοςψυχολόγος στο Ίδρυμα για το παιδί «Παμμακάριστος» 

 Από 6/2015-1/2017: Ψυχολόγος στο κέντρο λογοθεραπείας-εργοθεραπείας «ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ» 

 Από 1/2017: Επιστημονικά υπεύθυνος στοκέτρο ειδικών θεραπειών «ΜΑΘΗΤΕΙΑ» 

 Από 9/2019-Σήμερα: Ψυχολόγος στο κέντρο ημέρας «Στην Αυλή του κόσμου» 

 Από 2021-Σήμερα : Ψυχολόγος στο κέντρο ειδικών θεραπειών«Θεραπεία» 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Προσπαθώ πάντα να είμαι ενήμερος για τα τεκταινόμενα και τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης της Ψυχολογίας, 
καθώς πιστεύω ότι ένας καλός επαγγελματίας σκόπιμο είναι να βρίσκεται σε μια αέναη διαδικασία μόρφωσης, 
μέσω της δια βίου μάθησηςκαι εκπαίδευσης όσον αφορά τον κλάδο του, προκειμένου να εντρυφήσει και να 
εξελιχθεί στον τομέα του.Aναζητώ θέση σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα μου 
δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξω στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο τις θεωρητικές μου γνώσεις, όσο και την 
πρακτική μου εμπειρία. Είμαι γνώστης αρκετών διαγνωστικών και ψυχομετρικών εργαλείων, για τα περισσότερα 
από τα οποία έχω λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και πιστοποίηση χορήγησης. Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντά 
μου έχουν να κάνουν με την Ειδική αγωγή και τα παιδιά. Το Μεταπτυχιακό μου είναι πάνω στα δικαιώματα και την 
ενταξιακή εκπαίδευση των αναπήρων, εκφράζοντας και τις πεποιθήσεις μου απέναντι στην αναπηρία και την Ειδική 
αγωγή. Πέρα από το ψυχοκοινωνικό, ασχολούμαι και με το μαθησιακό κομμάτι λόγω της εξειδίκευσής μου στις 
μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, όλη η επαγγελματική μου εμπειρία αφορά την ειδική αγωγή σε όλες τις ηλικίες και 
ειδικότερα στον αυτισμό. 

 

 Την τελευταία πενταετία ως υπεύθυνος ψυχολόγος  στο Ίδρυμα για το παιδί η Παμμακάριστος έχω 
δουλέψει με όλο το φάσμα του Αυτισμού σε όλες τις ηλικίες.Τα καθήκοντά μου περιελάμβαναν την 
χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων για τα οποία έχω πιστοποιήσεις,δόμηση ομάδων,οργάνωση 



εξωτερικών προγραμμάτων,εποπτεία των εκπαιδευτών του ιδρύματος μέσω των ομάδων των 
παιδαγωγών,εποπτεία φοιτητών-τριών (από διάφορα πανεπιστήμια και μετεκπαιδεύσεις) ,ομάδες γονέων, 
συμμετοχή σε κοινωνικές έρευνεςμαζί με την κοινωνική λειτουργό του Ιδρύματος και συμμετοχή σε 
συνέδρια.Πέρα από αυτά τα καθήκοντα τον Ιούλιο του 2018 μέσω του Οργανογράμματος του Ιδρύματος 
έγινα υπεύθυνος της κινιτής μονάδας ψυχικής υγείας της Παμμακαρίστου αλλά και υπεύθυνος για το 
κομμάτι της εξωστρέφειας του ιδρύματος με άλλους φορείς και σχολεία. 

 Στις απογευματινές δομές στις οποίες εργάζομαι έχω αποκτήσει αρκετή εμπειρία στο κομμάτι των 
παιδιών και των εφήβων,στη συμβουλευτική γονέων αλλά και στην δόμηση ομάδων 
συνομιλήκων.Παράλληλα έχω και έναν επικουρικό ρόλο όσο αφορά την καθοδήγηση συναδέλφων και 
στην πλαισίωσή τους στο θεραπευτικό κομμάτι.Τέλος η χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων είναι ένα από 
τα κύρια καθήκοντά μου καθώς κατέχω πιστοποιήσεις για το οτιδήποτε χορηγώ. 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ασχολούμαι με τον αθλητισμό από 5 χρονών, με προτίμηση στα ομαδικά αθλήματα. Ημουν πρωταθλητής 
κολύμβησης τη χρονιά του 2004 στους πανελλήνιους και κυπριακούς σχολικούς αγώνες(1η θέση με μοριοδότηση 
για τις πανελλαδικές εξετάσεις)και υπήρξα μέλος των αντίστοιχων προεθνικών ομάδων των παίδων και των 
εφήβων.Το 2013 ήμουν και 1ος επιτυχών στις κατατακτήριες εξετάσεις των ΤΕΦΑΑ.Πλέον ασχολούμαι με το τρίαθλο 
και το Crossfit. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν 

ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ 

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν 


