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Γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ.  
Ασκεί την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής από το 1996, μετά από ειδίκευση στην 
Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Εργάζεται από το 2001 στο ΕΣΥ.   
Δημιούργησε το 2007 το πρώτο στην Ελλάδα «Ειδικό Ιατρείο Διαγνωστικής 
Εκτίμησης και ΑντιμετώπισηςΔιαταραχών Ελλειμματικής Προσοχής – 
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)» στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών και από το 2009 
έως το σήμερα εργάζεται στο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου 
Παίδων Αθηνών «Π&Α Κυριακού» όπου δημιούργησε και είναι επιστημονικά 
υπεύθυνη της Μονάδας Διαταραχών Προσοχής και Μάθησης. Δημιούργησε και 
στην Παιδοψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών Ειδικό Ιατρείο ΔΕΠΥ το 
2013. 
Είναι μέλος σε αρκετές Επιστημονικές Εταιρείες, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του 
απερχομένου ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ, Γραμματέας της 
Εταιρείειας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής και Εφηβικής Ιατρικής 
και μέλος ΔΣ του Ινστιτούτου Βιολογίας και Ιατρικής του Στρες. Μέχρι το 2015 ήταν 
Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του Σωματείου Ατόμων με ΔΕΠΥ (ADHD 
Hellas), όπου παραμένει επίτιμο μέλος..  
Η επιστημονική της δραστηριότητα είναι κλινική, διδακτική, ερευνητική και 
οργανωτική – διοικητική και τα τελευταία χρόνια εστιάζεται κυρίως στη αξιολόγηση, 
αντιμετώπιση και μελέτη της ΔΕΠΥ 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 στο 
ΕΠΙΨΥ και στο ΑΚΜΑ και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κλινική 
Παιδοψυχιατρική Διαγνωστική Αξιολόγηση, την Επιστήμη του Στρες  και τον Εθισμό 
στο Διαδίκτυο 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 διεθνή και ελληνικά περιοδικά και 
έχει συμβάλλει με ομιλίες και άλλες παρουσιάσεις σε πολλά Διεθνή και Ελληνικά 
συνέδρια και άλλες επιστημονικές ή κοινοτικές εκδηλώσεις. 


