
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 

Α’ Ενότητα 

Ελένη Λαζαράτου, Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ 

Η Ελένη Λαζαράτου είναι  Παιδοψυχίατρος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, υπεύθυνη  της Υπηρεσίας Παιδιών 
και Εφήβων στο Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα – Καισαριανής, που ανήκει στο Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ. 

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Η μετεκπαίδευση της έγινε στη Γαλλία όπου 
παρέμεινε επί οκταετία και όπου έλαβε θέση βοηθού καθηγητού στο Πανεπιστήμιο Paris VI.  

Στον εκπαιδευτικό τομέα η δραστηριότητα της εκτείνεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των 
φοιτητών της Ιατρικής και των ειδικευομένων στην Παιδοψυχιατρική και την Ψυχιατρική, καθώς και των 
σπουδαστών άλλων επαγγελμάτων υγείας.   Σε ερευνητικό επίπεδο έχει συμμετάσχει σε πολυκεντρικά διεθνή 
ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την παιδοψυχιατρική.  Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν 51 
ξενόγλωσσα άρθρα, 65 ελληνικά και  72 κεφάλαια σε βιβλία.  Είναι επίσης  συγγραφέας δύο βιβλίων στη 
Γαλλική γλώσσα  και τεσσάρων στην Ελληνική. 

 

Νίκος Γιώτας, Συστημικός Υπαρξιακός Ψυχοθεραπευτής στην Συμβουλευτική Γραμμή 11525 και 
στο Συμβουλευτικό Κέντρο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». 

Είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Πατρών καικάτοχος μεταπτυχιακού 
προγράμματος στην κλινική και συμβουλευτική ψυχολογία του Πανεπιστημίου Lasalle. Έχει ολοκληρώσει την 
εκπαίδευσή μου στη συστημική προσέγγιση, στο εκπαιδευτικό ινστιτούτο υπαρξιακής συστημικής 
κατεύθυνσης "Αντίστιξη". 

 

Λευτέρης Πετρόπουλος, Ψυχολόγος, Δρ. - ψυχοθεραπευτής 

Ο Λευτέρης Πετρόπουλος είναι ψυχολόγος, Δρ. – ψυχοθεραπευτής, συνεργάτης της γραμμής 11525 και του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Μαζί για το Παιδί. Σπούδασε σε Ελλάδα, ΗΠΑ και Γαλλία, όπου ανακηρύχθηκε Δρ. 
Ψυχοπαθολογίας και Ψυχανάλυσης (Πανεπιστήμιο Paris 7- Denis Diderot). Έχει εργαστεί κλινικά σε διάφορες 
δομές ψυχικής υγείας (Κέντρο ημέρας για παιδιά με διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης, Ψυχιατρική κλινική, 
Κέντρο ψυχικής υγείας, πλαίσιο ψυχικής στήριξης δημοτικού σχολείου, Συμβουλευτικό κέντρο), και ιδιωτικά. 

 Η ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα επικεντρώνεται σε ερωτήματα σχετικά με την γονεϊκότητα, 
την σεξουαλικότητα, το σώμα και τις παθολογίες του, καθώς και στις διαδικασίες μετουσίωσης και απόκτησης 
ταυτότητας. 

 

 

 

 

 

 



Αλεξία Βερνίκου 

Η Αλεξία Βερνίκου είναι οικογενειακή ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Εκπαιδεύτηκε στις Η.Π.Α. και 
εργάστηκε με παιδιά και εφήβους με αυτισμό και ψυχώσεις στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α. Ειδικεύεται σε θέματα 
παιδιών προσχολικής ηλικίας και ασχολείται με τη συστημική ψυχοεκπαίδευση και θεραπεία της οικογένειας. 
Έχει μελετήσει την απώλεια, το πένθος και το τραύμα στη ζωή των παιδιών. 

Συνεργάζεται με παιδικούς σταθμούς και σχολεία, κάνει διαλέξεις και σεμινάρια γονέων με στόχο την ομαλή 
και υγιή λειτουργία της οικογένειας. 

Έχει συν-δημιουργήσει τους χώρους προσχολικής απασχόλησης My Playce των οποίων διαθέτει την εποπτεία. 
Εργάζεται ιδιωτικά και ασχολείται με την συμβουλευτική γονέων σε θέματα οικογενειακής καθημερινότητας. 
Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Μαζί για το Παιδί. 

Αλεξάνδρα Σολδάτου, Παιδίατρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η Αλεξάνδρα Σολδάτου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής  της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου 
Αθηνών.  Σπούδασε  με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε με Άριστα το 1997. Ακολούθως ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική 
στο University of lowa Hospitals and Clinics, στην lowa των Η.Π.Α.  Το 2002 στο τέλος της ειδικότητας, έλαβε το 
δίπλωμα American Boards of Pediatrics. Ακολούθως, η Αλεξάνδρα μετεκπαιδεύτηκε στο τμήμα Πρωτοπαθών 
Ανοσοανεπαρκειών και Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Great Ormond Street Hospital στο Λονδίνο. Η 
διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του 
Νοσοκομείου Ελπίδα-Μαριάννα Βαρδινογιάννη, με το οποίο διατηρεί επιστημονική συνεργασία. 

Υπηρετεί το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2004 με πλήρη κλινικά καθήκοντα επιμελήτριας Παιδιατρικής 
αρχικά ως Επιστημονικής Συνεργάτης (Π.Δ 407/80) της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής και ακολούθως ως μέλος Δ.Ε.Π 
στη Β’ Παιδιατρική Κλινική. Είναι μέλος εθνικών και διεθνών  επιστημονικών εταιρειών και εταίρος (Fellow) 
της Αμερικάνικης Ακαδημίας Παιδιατρικής (AAP).  Από το 2015, συνεργάζεται εντατικά με την ομάδα της 
Εταιρείας κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – ΕΛΙΖΑ στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων  πρόληψης 
της κακοποίησης και παραμέλησης του παιδιού για επαγγελματίες υγείας. Το 2017 επισκέφθηκε το Yale Child 
Abuse Program με υποτροφία του U.S Department of State. Η Αλεξάνδρα έχει πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά. 

Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Γ΄ Παιδιατρικής 
Κλινικής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν 

Η Βάνα Παπαευαγγέλου είναι παιδίατρος με ειδικό ενδιαφέρον στις λοιμώξεις. Μετά την αποφοίτηση της από 
την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ μετέβη στις ΗΠΑ όπου εκπαιδεύτηκε στη Παιδιατρική και στη συνέχεια στις 
παιδιατρικές λοιμώξεις. Μετά την επιστροφή της από τις ΗΠΑ το 1996, υπηρέτησε και στις 3 Πανεπιστημιακές 
κλινικές του ΕΚΠΑ (στα Νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και ΑΤΤΙΚΟΝ). Αφιερώνει το 
χρόνο της στη κλινική άσκηση της γενικής παιδιατρικής αλλά και της παιδιατρικής-λοιμωξιολογίας, την 
εκπαίδευση των φοιτητών και ειδικευομένων παιδιατρικής αλλά στην έρευνα. Από το Σεπτέμβριο 2013 
ανέλαβε τη διεύθυνση της Γ Παιδιατρικής κλινικής. 

Τα κλινικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα της εστιάζονται κυρίως στα νοσήματα που προλαμβάνονται με 
εμβολιασμό (ηπατίτιδες, ανεμευλογιά, κοκίτης, κλπ) και στις συγγενείς λοιμώξεις, τις λοιμώξεις δηλαδή που 
μεταδίδονται από τη μητέρα στο νεογνό κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό (κυτταρομεγαλοϊός, HIV, ηπατίτιδα 
Β και C). Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. 



Μαρίνα Μαρτίνου, PhD Αναπτυξιακή Γνωστική Νευροεπιστήμη 

Η Μαρίνα Μαρτίνου ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στην Αναπτυξιακή Γνωστική Νευροψυχολογία στο 
University College London του Ηνωμένου Βασιλείου το 2011. Κατόπιν έκανε μεταδιδακτορικό στην 
αναπτυξιακή νευροψυχολογία μελετώντας τις επιδράσεις των επιληπτικών κρίσεων στην ανατομία του 
εγκεφάλου νεογνών και παιδιών καθώς και τις επιδράσεις έλλειψης οξυγόνου περιγεννητικά στη 
μορφολογία του εγκεφάλου. Μεσα από τις σπουδές και την δουλειά της έχει αποκτήσει εμπειρία πάνω σε 
πολλές νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός, ΔΕΠΥ, και Tourette’s. 

 

Β’ Ενότητα 

Δρ. Γεώργιος Νάκος, Ψυχολόγος της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

Ο Δρ. Γεώργιος Α. Νάκος είναι απόφοιτος Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου του Έσσεξ και του Παντείου 
Πανεπιστημίου. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Ψυχολογία τόσο στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Είναι Διδάκτωρ Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρετεί  ως 
Ψυχολόγος στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι 
πραγματογνώμων σε υποθέσεις ανηλίκων. Έχει αποτελέσει προσκεκλημένο ομιλητή σε μεγάλο αριθμό 
επιστημονικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και ημερίδων πάνω σε θέματα ψυχολογίας ( διαχείριση άγχους-στρες, 
ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, κυβερνοεκφοβισμό  και ασφαλούς  πλοήγησης  στο διαδίκτυο). 

 

Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού  

Η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι η Β. Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του  Παιδιού. Είναι νομικός, 
υποψήφια διδάκτωρ στη Νομική Αθηνών, ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Επιστήμη και 
Κοινωνιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα 
σχετίζονται με θέματα αντιμετώπισης του φαινομένου της παιδικής φτώχειας, της αποστέρησης και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η εμπειρία της ως δικηγόρου συνδέεται με υποθέσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Έχει εργαστεί σε ΜΚΟ παρέχοντας νομική στήριξη σε ευάλωτους 
πληθυσμούς, έχει συνεργαστεί με τη ΓΣΕΕ ως ερευνήτρια στο θέμα της κοινωνικής προστασίας και γονεϊκής 
ανθεκτικότητας και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας, 
καθώς και με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ως δικηγόρος σε υποθέσεις κακοποίησης. Τα τελευταία 
δύο χρόνια ήταν διευθύντρια του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. 

 

Δρ. Νιόβη Μιχαλοπούλου, Κλινική Ψυχολόγος, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ADHD 
Hellas 

Η Δρ. Νιόβη Μιχαλοπούλου είναι κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Πήρε το Διδακτορικό της από το 
Widener University των ΗΠΑ το 1997 και από τότε εργάζεται ιδιωτικά στην Αθήνα και ασχολείται με 
ψυχοθεραπεία ενηλίκων και ζευγαριών. Ταυτόχρονα τρέχει προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 
παιδιών, εφήβων και γονέων. Εξειδικεύεται στη ΔΕΠΥ ενηλίκων και είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 
του σωματείου ADHD HELLAS. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς 
Εταιρίας Σχεσιακής Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας. 



Βανέσσα Ερμηλίου, Ψυχολόγος, ΠΜΣ «Κλινικής Ψυχολογίας» ΕΚΠΑ 

H Βανέσσα Ερμηλίου είναι Ψυχολόγος και έχει ειδικευτεί σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Κλινική Ψυχολογία 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκπαιδευτεί στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο στη 
χορήγηση και αξιολόγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών νοημοσύνης και προσωπικότητας. Το χρονικό διάστημα 
2016-2017 διετέλεσε τη πρακτική της άσκηση Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων του Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς», 
όπου ανέλαβε τη ψυχοθεραπευτική παρακολούθηση κλινικών περιστατικών. Από τον Αύγουστο του 2018 
είναι Επιστ. Συνεργάτης  της Μονάδας Εφηβικής Υγείας  (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», όπου έχει αναλάβει τη συμβουλευτική 
υποστήριξη εφήβων, καθώς και τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SELMA για την καταπολέμηση 
της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο. 


