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Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες

Εκπαίδευση
14/10/2014 έως σήμερα







Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών – Κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου 1(αριθμός
αδείας 1051/29/4/2013).
Φοίτηση στην τρίτη κλινική ενότητα του τετραετούς προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη
Γνωσιακή/ Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων σύμφωνα με τα Training and Supervision Standards της
European Association for BehaviouralandCognitiveTherapies(EABCT), με ανάληψη περιστατικών στο τμήμα
θεραπειών ενηλίκων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Θ.Σ.).
Φοίτηση στην πρώτη θεωρητική ενότητα του διετούς προγράμματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη
Γνωσιακή/ Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων σύμφωνα με τα Training and Supervision
Standards της European Association for BehaviouralandCognitiveTherapies(EABCT).
2009-2013






Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (βαθμός πτυχίου: 6.69, Λίαν Καλώς).
Τομέας: Κλινική/ Κοινωνική .
Διπλωματική: «Η πορεία του πένθους και το παράδειγμα του γονεϊκού πένθους ως η πλέον επίπονη μορφή του»
(βαθμός: 9).

Επαγγελματική Εμπειρία
10/11/2016-σήμερα



Ιδιωτική άσκηση επαγγέλματος ψυχολόγου/ψυχοθεραπευτή ενηλίκων, παιδιών και εφήβων, με
άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου 12491/198 σε όλη την Επικράτεια, από 15-1-2014.

02/04/2014 έως 19/01/2015








Ψυχολόγος στο Ψυχολογικό Εργαστήριο του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής της Ελληνικής Πολεμικής
Αεροπορίας στα πλαίσια της στρατιωτικής θητείας με το βαθμό του στρατεύσιμου Σμηνία. Κύριες
αρμοδιότητες:
Επαγγελματική και κλινική ψυχολογική συνέντευξη Ιπτάμενων Μαθητών της Σχολής Ικάρων κατά την αρχική τους
ένταξη, καθώς και πολιτών και Αξιωματικών για την απόκτηση πτυχίου πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).
Εμβάθυνση στη θεωρία και πρακτική της ψυχομετρίας με συμμετοχή σε ατομικές και ομαδικές χορηγήσεις tests
σε εν ενεργεία ή υποψήφια στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων δημόσιων και
ιδιωτικών οργανισμών (ΣΤΑ.ΣΥ., ΤΡΑΜ).
Εισαγωγή στη θεωρία και ερμηνευτική ανάλυση του διαγράμματος των ψυχολογικών δοκιμασιών προσωπικότητας
MMPI-2, DAP και Αυτοπεριγραφής που χρησιμοποιούνται στο σύστημα επιλογής της Πολεμικής Αεροπορίας.

01/07/2013 έως 15/01/2014





Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου με τις εξής
αρμοδιότητες:
παρακολούθηση των συνεδριών του ψυχολόγου και των ψυχιάτρων.





αγωγή της κοινότητας των ψυχικά πασχόντων της πόλης με κατ' οίκον επισκέψεις.
η παρακολούθηση των συνεδριών με τους οικότροφους των Ξενώνων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αργώ» και
«Ίριδα».
ανάληψη προσωπικά περιστατικών, υπό την εποπτεία των ψυχιάτρων, συμβουλευτικής υποστήριξης και
θεραπευτικής παρέμβασης ατόμων με χρόνιο περιπεπλεγμένο πένθος.
01/03/2013 έως 30/06/2013







Εθελοντική εργασία στους κύκλους του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της μη κερδοσκοπικής εταιρείας
«ΑΡΣΙΣ» (Ζαλίκη 2, Θεσσαλονίκη) με τις εξής αρμοδιότητες:
οργάνωση και υποστήριξη μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδιάμε δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εν λόγω παιδιών, καθώς και η ενίσχυση της
αυτοεκτίμησής και της κοινωνικοποίησής τους.
συμμετοχή σε όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΑΡΣΙΣ.

Ειδικές Ικανότητες – Προσόντα




Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου (12491/198) σε όλη την Επικράτεια, από 15-1-2014.
Πιστοποίηση στη χορήγηση και ερμηνεία του Πολυδιάστατου Ερωτηματολογίου Προσωπικότητας της
Μινεσότα (MMPI-2).

Συνεχής Επιμόρφωση





17/05/2012 έως 20/05/2012 Παρακολούθηση των εργασιών του 3ο Πανελλήνιου Συνεδρίου
Εξελικτικής Ψυχολογίας με θέμα: «Από τη σχέση στις σχέσεις» που συνδιοργανώθηκε από τον Κλάδο
Εξελικτικής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε. και το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ.
01/11/2012 έως 04/11/2012 Παρακολούθηση του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Κλάδου της
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛ.Ψ.Ε με θέμα: «Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας σε
συνθήκες κρίσης» το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του
Α.Π.Θ.
28/10/2014 έως 30/10/2014 Παρακολούθηση των εργασιών του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Γνώση ξένων γλωσσών
Αγγλικά : Άριστη γνώση,πτυχίο:



Certificate of Proficiency in English (University of Michigan), 2016.

Γνώση Η/Υ



Πιστοποιητικό Πληροφορικής GlobalCert (κωδ. GRINT00C004029 – 19/3/2016): Διαχείριση windows,
Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer.

Συστατικές επιστολές
Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν

