
  
 

  

 

Βιογραφικό σημείωμα   

  

Προσωπικές πληροφορίες  

Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Μαδεμλή Κασσιανή  

Διεύθυνση (-εις) Λ. Δημοκρατίας 377, 68100 Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα 

Τηλέφωνο (-α) 2551020067   

Φαξ  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο kmademli@psychologos-alexandroupoli.gr 
  

Υπηκοότητα Ελληνική 
  

  
  

Φύλο Γυναίκα 
  

  
  

Επαγγελματική πείρα  
  

Χρονολογίες 1993-2006 

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Ψυχολόγος εξωτερικός συνεργάτης. 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

Ψυχολόγος στις δομές  

 Κινητής μονάδας ψυχιατρικής περίθαλψης υπαίθρου Ν. Έβρου και Ροδόπης. Θεραπεύτικές 
δραστηριότητες με ψυχωσικούς ασθενείς και τις οικογένειες τους και έγκαιρη παρέμβαση 
για την αποφυγή υποτροπών. 

 Ξενώνας αποκατάστασης χρονίων ψυχωσικών ασθενών στα πλαίσια αποασυλοποίησης 
τους. 

 Προστατευμένα διαμερίσματα ψυχωσικών ασθενών 

 Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων 

 Θεραπευτική δραστηριότητα με ενήλικες νευρωσικούς 

 Προγράμματα κατάρτισης και προκατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες 

 Ομαδικές και ατομικές εποπτείες σε ψυχαναλυτικού τύπου ψυχοθεραπείες ενηλίκων 

 Ομαδικές εποπτείες περιπτώσεων ψυχοθεραπείας και έλεγχος θεραπευτικών χειρισμών 
 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας 
 
 

Χρονολογίες 1996 - 2006 

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Ψυχολόγος εξωτερικός συνεργάτης. 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

 Συνεδρίες ατομικής ψυχοθεραπείας παιδιών και εφήβων 

 Συμβουλευτική ψυχοθεραπεία γονέων 

 Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ειδική αγωγής παιδιών με εξελικτικές διαταραχές στα 
πλαίσια του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων 

 Εκπαιδευση δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών ( σεμινάρια, ημερίδες, επισκέψεις) 

 Ομάδες γονέων παιδιών σχολικής. 
 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων  

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας  

  

Χρονολογίες 2009 – 2011   

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Ψυχολόγος εξωτερικός συνεργάτης. 



Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

Επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογενείας του Παιδικού Χωριού SOS 
Θράκης 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Παιδικό Χωριό SOS Θράκης, Αρίστηνο, 68100 Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα  

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας 
 
 

Φιλανθρωπικό Σωματείο 
 
 

Χρονολογίες 
                                Απασχόληση ή θέση 
               Όνομα και διεύθυνση εργοδότη 

2011 – παρόν 
Διοικητική και Παιδαγωγική Υπεύθυνη 
Παιδικό Χωριό SOS Θράκης, Αρίστηνο, 68100 Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα 

  
  

Εκπαίδευση και κατάρτιση  
  

Χρονολογίες 1997 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών  

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Κοινωνική Ψυχιατρική 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

  

Χρονολογίες 1992-1994 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιμόρφωσης 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Κοινωνική Ψυχιατρική 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Δ.Π.Θ., Εταιρία Κοινωνική Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας 

  

Χρονολογίες 1992 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Ψυχολογία 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Σχολή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

  

Χρονολογίες 1997 - 1998 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Βασικές αρχές ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας. Θεωρία και πρακτική. 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Σ. Τσιλίκας, Ψυχίατρος – Επιμελητής Α΄ΓΠΝΑ 

  

Χρονολογίες 1998 - 1999 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Εκπαίδευση στη χορήγηση και αξιολόγηση του ψυχομετρικού τεστ WISC καθώς και των 
προβληματικών CAT και TAT 



Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Μαριανς Ζερβάκη, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια 

  

Χρονολογίες 1995 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Συνέδριο 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Διημερίδα « Ιατρική και Νομική Θεώρηση των Βασανιστηρίων» 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων 

  

Χρονολογίες 1994 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Συνέδριο 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Ιταλικό Συνέδριο Ψυχιατρικής «Να μπούμε έξω – να βγούμε μέσα» 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

 

  

Χρονολογίες 1997 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

«Σχιζοφρένεια και περίθαλψη στο σπίτι: ψυχοθεραπευτική προσέγγιση με ψυχαναλυτικό πρίσμα. 
Κλινική περίπτωση» 
 
«Ψυχοθεραπεία με ψυχαναλυτικό πρίσμα και συνέχεια στη φροντίδα χρονίων ψυχωσικών στην 
κοινότητα» 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχοθεραπείας, Αθήνα 

  

Χρονολογίες 1997 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

«Η συμβολή του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Θράκης σε ομάδα παλλινοστούντων ομογενών 
Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση» 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

12ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Έρευνας, Ρέθυμνο 

  

Χρονολογίες 1996 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

«Ενδιάμεσες ψυχιατρικές δομές: Ρόλος και λειτοργία σε δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
ψυχιατρικής στη Θράκη» 
 
«Η αντιμετώπιση βαριά ψυχωσικού ασθενή χωρίς νοσηλεία: παρουσίαση περίπτωσης της Κινητής 
Μονάδας Ψυχιατρικής Περίθαλψης Αλεξανδρούπολης» 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Ηράκλειο 

  

Χρονολογίες 1994 



Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

«Διατήρηση στην κοινότητα ασθενών με ανθεκτική σχιζοφρένεια. Δίκτυο ενδο- και εξωνοσοκομειακής 
περίθαλψης» 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Χαλκιδική. 

  

  
  

Ατομικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Ελληνικά 
  

Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες)  

Αυτοαξιολόγηση  Κατανόηση Ομιλία Γραφή 

  Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Eπικοινωνία Προφορική έκφραση  

Αγγλικά   Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  Ικανοποιητική  Ικανοποιητική 

Γλώσσα            

  

  

 


