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Σύντοµα Βιογραφικά Σηµειώµατα Υποψηφίων
1. Γεωργουτσάκου Σοφία
του Κωνσταντίνου

Είναι Ψυχολόγος και Γνωσιακή-Συµπεριφ/ική Ψυχοθεραπεύτρια
(απόφοιτος του Παν/µίου Βιάννης, τµήµα Ψυχολογίας, Dr. Phil.
και του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς).
Εργάζεται στο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο Παλλήνης του ΠΝΑ µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη θεραπεία παιδιών και εφήβων µε
∆ΕΠΥ και στην οργάνωση προγραµµάτων ψυχοεκπαίδευσης
των γονέων τους.
Είναι επόπτρια των φοιτητών του
Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος
Κλινικής
Ψυχολογίας,
συνεργάτης και επόπτρια στο Ινστιτούτου Έρευνας και
Θεραπείας της Συµπεριφοράς και µέλος της ΕΨΥΥΠΕ, της
Εταιρείας Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς και του ∆Σ
του συλλόγου ατόµων µε ∆ΕΠΥ.

2. Γιαννοπούλου Ιωάννα
του Γεωργίου

Είναι Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Ε.Σ.Υ. Παιδοψυχιατρικής στο
Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου & και στη Β’ Ψυχιατρική Κλινική του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Β’, Επιστηµονικός
Συνεργάτης σε θέση Honorary Senior Lecturer στο Institute of
Psychiatry, King’s College, University of London, UK.
Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
στη συνέχεια ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. στο Karolinska Institute –
Huddinge University Hospital της Στοκχόλµης (Σουηδία) από
όπου έλαβε το τίτλο του Master of Medical Science in
Psychiatry (1987). Ειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική Παιδιών και
Εφήβων στα Νοσοκοµεία Maudsley & Bethlem Royal του
Λονδίνου (1988-1990), όπου αργότερα εργάστηκε ως
Επιµελήτρια Παιδοψυχιατρικής και ∆ιευθύντρια (1991-1995).
Εργάστηκε ως Ερευνήτρια στο Ινσιτούτο Ψυχιατρικής για ένα
χρόνο (1996), έχοντας λάβει χρηµατοδότηση από το Mental
Health Foundation για την Ανάπτυξη αξιόπιστου εργαλείου
κλινικής παρατήρησης για την πρώιµη διάγνωση της
Υπερκινητικής ∆ιαταραχής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το
2003 έλαβε τον τίτλο Doctor of Philosophy (PhD) από το
Πανεπιστήµιο Λονδίνου (King’s College, Institute of Psychiatry).
Το θέµα της διδακτορικής της διατριβής ήταν η κατασκευή
εργαλείου παρατήρησης και δοκιµασιών αυτό-ελέγχου για τη
διάγνωση της ∆ΕΠΥ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Από το
1997 εργάζεται στην Ελλάδα ως παιδοψυχίατρος στο Ε.Σ.Υ.
Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν τη
∆ΕΠΥ,
τη
Μετατραυµατική
∆ιαταραχή
και
θέµατα
παιδοψυχιατροδικαστικής.

3. Κολαΐτης Γεράσιµος
του Ανδρέα

Είναι Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστηµίου Αθηνών και εργάζεται στην Πανεπιστηµιακή
Παιδοψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσ/µείου Παίδων
Αθηνών «η Αγία Σοφία». Είναι Γεν. Γραµµατέας της
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Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος- 'Ενωσης Ψυχιάτρων
Παιδιών και Εφήβων και Πρόεδρος της Εταιρείας Ψυχικής
Υγιεινής
και
Νευροψυχιατρικής
του
Παιδιού.
Συµµετέχει σε εθνικές και ευρωπαικές πολυκεντρικές
ερευνητικές µελέτες χρηµατοδοτούµενες από την Ε.Ε. όπως
π.χ. το Πρόγραµµα «Psychotherapy for Childhood Depression»
(1998-2002), τα προγράµµατα της Mental Health Europe στην
πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας σε παιδιά και νέους
(2000-2003), το πρόγραµµα «Mental Health Prevention in a
Target Group at Risk: Children of Somatically Ill Parents»
(COSIP) (2001-2004), το πρόγραµµα Ethical Dilemmas in
Pregenital and Genetic Diagnostics (EDIG)(2005-2008)και το
πρόγραµµα Child and Adolescent Mental Health Services in
Enlarged Europe (CAMHEE)(2006-2009).
Εκπαιδεύει
ειδικευόµενους γιατρούς στην Παιδοψυχιατρική, φοιτητές
Ιατρικής, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, και
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Έχει πάνω από 20 δηµοσιεύσεις
σε
διεθνή
και
περίπου
ισάριθµες
σε
ελληνικά
επιστηµονικά περιοδικά. Στα ιδιαίτερα ερευνητικά ενδιαφέροντά
του είναι οι ηµιδοµηµένες ψυχιατρικές συνεντεύξεις για παιδιά
και εφήβους, το µετατραυµατικό στρες, οι διαταραχές διάθεσης,
η ψυχική υγεία στη νοητική υστέρηση, τα παιδιά µε γονείς
ψυχικά και σωµατικά πάσχοντες, οι παιδοψυχιατρικές
υπηρεσίες και η ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία.
4. Κόρπα Τερψιχόρη
του Νικολάου

Γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή
του ΑΠΘ. Ειδικεύτηκε στην Πανεπιστηµιακή Παιδοψυχιατρική
Κλινική του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία» και ασκεί την
ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής από το 1996. Από το 2001
είναι υπεύθυνη της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας για τη ∆ιαταραχή
Ελλειµµατικής
Προσοχής-Υπερκινητικότητας
του
Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Αθηνών στο ΠΝΑ και από το 2007
είναι υπεύθυνη του πρώτου στην Ελλάδα Ειδικού Ιατρείου για τη
∆ιάγνωση και Αντιµετώπιση των ∆ιαταραχών Ελλειµµατικής
Προσοχής-Υπερκινητικότητας.
Η
επιστηµονική
της
δραστηριότητα είναι κλινική, διδακτική, ερευνητική και
οργανωτική – διοικητική και τα τελευταία χρόνια εστιάζεται
κυρίως στη αξιολόγηση, αντιµετώπιση και µελέτη της ∆ΕΠΥ
καθώς και στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση άλλων
επαγγελµατιών, υπηρεσιών αλλά και της ευρύτερης κοινότητας
στο αντικείµενο αυτό. Επιπλέον έχει εξειδικευθεί στη Συστηµική
Θεραπεία Οικογένειας-Ζεύγους Ζεύγους στο ΕΠΙΨΥ και στο
ΑΚΜΑ και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική
Παιδοψυχιατρική ∆ιαγνωστική Αξιολόγηση µε ανάλογο
εκπαιδευτικό - επιστηµονικό έργο. Έχει συµµετάσχει σε αρκετά
εκπαιδευτικά
σεµινάρια
σε
θέµατα
Παιδοψυχιατρικής,
Ψυχοθεραπείας και Έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
καθώς και σε ερευνητικά προγράµµατα, έχει δηµοσιεύσεις σε
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διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει συµβάλλει µε οµιλίες και
άλλες παρουσιάσεις σε πολλά ∆ιεθνή και Ελληνικά συνέδρια και
άλλες επιστηµονικές ή κοινοτικές εκδηλώσεις. Είναι µέλος σε
αρκετές Επιστηµονικές Εταιρείες και επιπλέον ιδρυτικό µέλος,
Επιστηµονικός Σύµβουλος και µέλος του ∆Σ του Πανελληνίου
Συλλόγου Ατόµων µε ∆ΕΠΥ.
5. Κουµπούρα Θωµαή
του Βασιλείου

6. Μπιτζαράκη Αικατερίνη
του Μιχαήλ

Έλαβε την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής το 2007 στη
Θεσσαλονίκη µετά από ειδίκευση στο Παιδοψυχιατρικό Τµήµα
του
Ιπποκράτειου
Νοσ.
Θεσσαλονίκης,
όπου
είχε
δραστηριοποιηθεί µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δηµιουργία και
στελέχωση (µε την επιστηµονική ευθύνη του διευθυντού κ. Κ.
Χριστιανόπουλου) του νεοσύστατου το 2006 Ειδικού Ιατρείου
Μελέτης ∆ΕΠΥ, το οποίο λειτουργεί µέχρι σήµερα και διενεργεί
ερευνητικό και κλινικό έργο. Εργάζεται ως ιδιώτης στη Λαµία,
είναι
επιστηµονικός συνεργάτης στο Ιατρείο ∆ΕΠΥ στο
Παιδοψυχιατρικό Τµήµα του Ιπποκράτειου Νοσ. Θεσσαλονίκης
και υπεύθυνη Ερευνητικού Πρωτοκόλλου για τη µελέτη της
επίπτωσης της ∆ΕΠΥ στον κλινικό πληθυσµό (επιστηµονικά
υπεύθυνος κ. Χριστιανόπουλος) και επιστηµονικός συνεργάτης
στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου της Λαµίας
και
της
Άµφισσας
(επιστηµονικά
υπεύθυνος
κ.
Σακελλαρόπουλος). Είναι στο τρίτο έτος της εκπαίδευσης στη
∆ραµατοθεραπεία.
∆ραστηριοποιείται
εθελοντικά
σε
προγράµµατα αγωγής κοινότητας, αρθρογραφεί σε έντυπα της
Φθιώτιδος που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και γονείς και
προσφέρει εθελοντικές υπηρεσίες στήριξης οµάδας εφήβων σε
Σωµατείο Κλασσικού Αθλητισµού της πόλης της.
Γεννήθηκε το 1964 στο Ηράκλειο Κρήτης, σπούδασε στην
Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, απ' όπου αποφοίτησε το 1987 µε
βαθµό πτυχίου "άριστα" και πήρε τον τίτλο ειδικότητας της
Παιδοψυχιατρικής το 1993. Έχει εκπαιδευθεί στην
Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία
και σε άλλους τύπους
ψυχοθεραπειών (συµπεριφορική, γνωστική, σεξουαλικών
δτχ., οµαδική, παιγνιοθεραπεία) και έχει παρακολουθήσει
σεµινάρια οικογενειακής θεραπείας. ∆ιατηρούσε ιδιωτικό
ιατρείο στην πόλη του Ηρακλείου (1994-2005) και από το
2005
µέχρι
σήµερα
είναι
επιµελήτρια
Α’
στο
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ηρακλείου του Βενιζελείου Πανανείου Νοσοκοµείου.
Από το 1990 είναι µέλος της
Ερευνητικής Οµάδας της Ψυχιατρικής Κλινικής του
ΠΕΠΑΓΝΗ. Από το 1993 έως το 2004 ήταν επιστηµονικός
συνεργάτης της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του ΠΑ.Γ.Ν.Η.
Από τον Μάρτιο του 2000 έως και τον Σεπτέµβριο του 2002
εργάστηκε µε σύµβαση του Ν.407 στην Ιατρική σχολή του
Πανεπιστηµίου Κρήτης για διδακτικό, ερευνητικό και
εξεταστικό έργο και το ίδιο διάστηµα, ανέλαβε την
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∆ιασυνδετική Υπηρεσία της Π∆ΨΧ Κλινικής µε την
Παιδιατρική Κλινική του ΠΑ.Γ.Ν.Η. Από το 1994 έως το
2004 εργάστηκε σαν υπεύθυνη της επιστηµονικής οµάδας
του Κ.Ε.Π. “Αγ.Σπυρίδων”’ όπου είναι µέλος του
επιστηµονικού συµβουλίου µέχρι και σήµερα. Υπήρξε
εθελοντικός συνεργάτης του συµβουλευτικού σταθµού νέων
της Α/Βάθµιας και Β/Βάθµιας εκπαίδευσης. Έχει
συµµετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα µε το
εργαστήριο νευροµεταβολικών νοσηµάτων του ΠΑ.Γ.Ν.Η.,
µε το εργαστήριο Νευροφυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής,
µε την Ψυχιατρική και την Παιδιατρική Κλινική του
ΠΑ.Γ.Ν.Η. και µε το Π∆ΨΧ Νοσοκοµείο Αττικής. Έχει
συµµετάσχει σε µια από τις µεγαλύτερες επιδηµιολογικές
έρευνες στην Ελλάδα για ανίχνευση της ∆ΕΠΥ στα παιδιά
της Κρήτης (που εκπονήθηκε από την Παιδιατρική Κλινική
του ΠΑ.Γ.Ν.Η., στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής της
Μαριάννας Σκουντή και έχει δηµοσιευτεί στο Acta
Paediatrica τον Φεβρουάριο του 2006). Εκπονεί διατριβή
στην Ιατρική Σχολή του Παν/µιου Κρήτης και είναι µέλος
αρκετών σωµατείων και εταιρειών που έχουν σχέση µε την
ψυχική υγεία.
7. Περβανίδου Παναγιώτα
του Ιωσήφ

Αποφοίτησε το 1994 από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, το 2002
έλαβε τον τίτλο ειδικότητας στην Παιδιατρική και τo 2006 έλαβε
τον τίτλο του ∆ιδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου
Αθηνών,
µε
θέµα
τη
«Νευροενδοκρινολογία
της
Μετατραυµατικής ∆ιαταραχής Στρες σε παιδιά και εφήβους µετά
από τροχαία ατυχήµατα». Μετεκπαιδεύτηκε στην Παιδιατρική
Ενδοκρινολογία (Ελλάδα και Μ. Βρετανία) και στην Αναπτυξιακή
και Συµπεριφορική Παιδιατρική (Ελλάδα και Ηνωµένες
Πολιτείες). Εργάζεται ως Παιδίατρος Επιµελήτρια Β’ στην Α’
Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο
Παίδων «Η Αγία Σοφία» και είναι υπεύθυνη της Μονάδας
Αναπτυξιακής & Συµπεριφορικής Παιδιατρικής και του Ιατρείου
Παιδικής & Εφηβικής Παχυσαρκίας (∆ιευθυντής: Καθ. Γ.
Χρούσος). Το διδακτικό έργο της αφορά κατ’ επιλογήν
µαθήµατα Παιδιατρικής σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών («Ατυχήµατα & ∆ηλητηριάσεις στα
παιδιά» 2005-2006 & 2007-2008, «Εφηβιατρική» 2007-2008,
«Ψυχοσωµατικά προβλήµατα στα παιδιά» 2007-2008) και
συµµετοχή
σε
Μεταπτυχιακά
προγράµµατα
(«Νευροενδοκρινολογία του Στρες» 2005-2006, «Κλινική
Παιδιατρική και Νοσηλευτική-Έρευνα» 2007-2008, Υπεύθυνος
Καθηγητής Γ. Π. Χρούσος). Είναι µέλος σε πολλές διεθνείς
επιστηµονικές Εταιρείες και έχει σηµαντικές διεθνείς
δηµοσιεύσεις
κυρίως
στο
αντικείµενο
της
Νευροενδοκρινολογίας.
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8. Πέτσας Αναστάσιος
του Ιωάννου

9. Στουρνάρας Αριστείδης
του Ιωάννου

Γεννήθηκε το 1952 στο Ρούσσο Καρδίτσας, το 1971-1973
φοίτησε στην Παιδαγωγική Ακαδηµία Λάρισας, εργάστηκε ως
αναπληρωτής δάσκαλος από το 1974 και διορίσθηκε το 1977.
Το 1981-1982 φοίτησε στη Σχολή
Λειτουργών ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης Αθήνας. Το 1983-1985 εργάστηκε µε απόσπαση
στο Τµήµα Αποκέντρωσης της Νοµαρχίας Αθηνών. Το 19851987 παρακολούθησε το πρόγραµµα του τµήµατος Ειδικής
Αγωγής του Μαράσλειου ∆ιδασκαλείου και το 1987-1989
εργάσθηκε στο Μαράσλειο
Ειδικό Πειραµατικό ∆ηµοτικό
σχολείο. Από τότε µέχρι και σήµερα εργάζεται στο χώρο της
Ειδικής Αγωγής.
Το 2000 παρακολούθησε το Τµήµα
Εξοµοίωσης του Παιδαγωγικού Τµήµατος του Παν/µίου
Βόλου.
Το
2001-2003 επιλέχθηκε Προϊστάµενος
του
περιφερειακού Κ∆ΑΥ Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα. Από τον
Σεπτέµβριο του 2005 µέχρι και σήµερα είναι Προϊστάµενος
του Κ∆ΑΥ Καρδίτσας. Έχει πιστοποιηθεί ως Εκπαιδευτής
Εκπαιδευτών Ενηλίκων (ΕΚΕΠΙΣ) και συνεργάζεται µε ΚΕΚ
ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος. ∆ίδαξε στο ΠΕΚ Θεσσαλίας
σε
νεοδιοριζόµενους
εκπαιδευτικούς
µε αντικείµενο
Μαθησιακές ∆υσκολίες, εργάστηκε ως Σύνδεσµος, Εισηγητής
και Συντονιστής σε
προγράµµατα
ΕΠΕΑΕΚ και είναι
οργανωτής πολλών εκδηλώσεων ειδικής αγωγής. Από το
2002 έως το 2006 υπήρξε ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου
Καρδίτσας µε την ∆ηµοτική αρχή.
Είναι Παιδοψυχίατρος και Μη κατευθυντικός ψυχοθεραπευτής
(N.D.I.) και εργάζεται σαν επικουρος ιατρός στο Ιατρείο παιδιών
& εφήβων-Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων (επιστηµονικά
υπευθυνος). Είναι εξωτερικός συνεργάτης των
ΕΛΕΠΑΠ,
ΕΠΑΛ, Παιδική Μέριµνα, Ειδικών Σχολείων στην περιφέρεια
Χανίων. Εργάσθηκε το 2005-2007 σε θέση παιδοψυχιάτρου στο
κλιµάκιο Πάρου της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Είναι επιστηµονικά υπεύθυνος
του φορέα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης «Βάση» (2005-2008),
επιστηµονικά υπεύθυνος της ψυχοθεραπευτικής οµάδας
«Μίτος» (2005-2008) και επιστηµονικά υπεύθυνος και επόπτης
του προγράµµατος Αγωγής Υγείας «Συµβουλευτική στην
δευτεροβάθµια εκπαίδευση» στην περιφέρεια Χανίων (20072008).
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