
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καλλιθέα, στην πόλη της Αθήνας. Το 2005 αποφοίτησα από το τμήμα 

Λογοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών. 

Στα πλαίσια της πρακτικής μου άσκησης εργάστηκα στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων 

(Ε.Ι.Α.Α.), όπου  ασχολήθηκα με περιστατικά αφασίας, δυσαρθρίας, απραξίας, δυσφαγίας και 

διαταραχές φώνησης σε ενήλικα άτομα. 

Το 2005 ολοκλήρωσα την πτυχιακή μου εργασία με τίτλο «Διαταραχές Λόγου σε Ιδρυματοποιημένο 

Πληθυσμό», η οποία παρουσιάστηκε στο 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποκατάστασης της Αφασίας (4-

6/6/2006, Πανεπιστήμιο του Sheffield, Αγγλία) με τίτλo 

“CommunicationandcognitiveimpairmentamongnursinghomesresidentsinGreece” 

(http://aphasiology.pitt.edu/archive/00001683 ) 

Μετεκπαιδεύτηκα στην «Ειδική Αγωγή» και  την «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» (Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012- 2013), συμμετέχοντας παράλληλα σε προγράμματα επιμόρφωσης και δια 

βίου μάθησης. Ενδεικτικά: 

• «Εκπαίδευση στην Λειτουργική Λεκτική Επικοινωνία μη Ομιλούντων Ατόμων με Αυτισμό και 

Σχετικές Διαταραχες: Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς, A.B.A και OralPlacementTherapy, OPT», 

(Stark & Watson,10/1/2014, Αθήνα) 

• «Διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης και Καλλιέργεια Φωνολογικής Συνειδητότητας σε παιδιά με 

Δυσλεξία» (εισηγήτρια Δώρα Δ. Μαυρομμάτη, LexisΕταιρεία Αναπτυξιακών Μαθησιακών Δυσκολιών, 

4/11/2009,Αθήνα) 

• «Φωνολογική Ενημερότητα και ο Ρόλος του Λογοθεραπευτή», (Σύλλογος Επιστημόνων 

Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδος, 18/4/2006, Αθήνα) 

• «Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Δυσφαγίας», (Ελληνική Εταιρία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, 

Επιστημονική Ένωση Ιατρών Υγεία, 15-17/10/2005, Αθήνα)  

• «Η Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλική βλάβη». (Β’ Κλινική Αποκατάστασης 

Ε.Ι.Α.Α.,28/11/2004, Αθήνα) 

• «Δίαυλοι Επικοινωνίας στην Ευρώπη για το άτομο με διαταραχές λόγου» το οποίο 

πραγματοποιήθηκε από την (Πανελλήνια Αντικωφωτική & Λογοθεραπευτική Οργάνωση Π.Α.Λ.Ο.,12- 

14/11/2004,Πάτρα). 

Από το 2006 δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στην Αθήνα ως λογοθεραπεύτρια, παρέχοντας 

ατομικές συνεδρίες λογοθεραπείας σε παιδιά και ενήλικες, ενώ το 2009 απασχολήθηκα ως ωρομίσθια 

λογοθεραπεύτρια στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου Αττικής (Περιφερειακή 

Διεύθυνση π/θμιας & δ/θμιας εκπαίδευσης Αττικής). 

 



Η κλινική μου εμπειρία περιλαμβάνει περιστατικά όπως Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογίας, 

Καθυστέρηση λόγου, Διαταραχές ροής της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία), Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές (Αυτισμός, σύνδρομο Asperger), Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές, Μαθησιακές 

δυσκολίες & Δυσλεξία καθώς και  επίκτητες νευρολογικές διαταραχές ενηλίκων (αφασία, δυσπραξία, 

δυσαρθρία, δυσφαγία). 

Άρθρα μου δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, σε ενημερωτικά sites και portals. 

Επίσης, συνεργάζομαι με το φιλανθρωπικό σωματείο « οι φίλοι του παιδιού» και είμαι μέλος του 

Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.). 

 

 

 


