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•

Τόπος γέννησης Σίδνεϋ, Αυστραλία.

•
Σπουδές στην ψυχολογία και µεταπτυχιακή ειδίκευση στην κλινική ψυχολογία
από το University of Hartford, Η.Π.Α
•
∆εύτερο µεταπτυχιακό τίτλο στην εφαρµογή της ύπνωσης στην ψυχοθεραπεία
& ψυχοσωµατική ιατρική στο Κέντρο Ψυχοθεραπευτικών Μελετών του University of
Sheffield (Αγγλία), ο πρώτος µε ανάλογο πτυχίο στην Ελλάδα.
•
Κλινική εµπειρία σε Αγγλία, Αµερική & Αυστραλία. Υπεύθυνος
συµβουλευτικής υπηρεσίας για κακοποιηµένα παιδιά (και για το προσωπικό της
εταιρείας) στην Αγγλία.
•
Πλούσια εµπειρία συνεργαζόµενος µε διεθνείς εταιρείες EAP (employee
assistance programmes) στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, coaching και
σεµιναρίων, στα πλαίσια των Προγραµµάτων Υποστήριξης Ανθρώπινου ∆υναµικού.
•
Από το 2004-2007, ξεκίνησε το τµήµα υπηρεσιών συµβουλευτικής
ανθρώπινου δυναµικού (EAP) στην Ergonomia (µε την συνεργασία της Αccor) κι
εκτέλεσε καθήκοντα Επιστηµονικού Υπευθύνου.
•
Επιστηµονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτο Κοινωνικής & Προληπτικής
Ιατρικής και του Εθνικού ∆ικτύου Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας.
•
Επιστηµονικός Σύµβουλος στις Εκδόσεις Πατάκη για τις σειρές βιβλίων
ψυχολογίας/coaching.
•
Από του πρώτους ψυχολόγους που ανέπτυξαν εστιασµένο πρόγραµµα
οµαδικού coaching εργαζοµένων γυναικών για την διαχείριση του στρες, µέσα από το
πρόγραµµα EQUAL.
•
Εκτελεί καθήκοντα επιστηµονικού υπευθύνου οµάδας ψυχολόγων στην
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 (EQUAL) για την
επιχειρηµατικότητα των γυναικών – σε συνεργασία µε το ΚΕΚ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ.
•
Λέκτορας Επιµόρφωσης Ενηλίκων (2003-2008) του τµήµατος Συνεχιζόµενης
Εκπαίδευσης στο Αµερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.
•
Ιδιωτεύει στην Αθήνα από το 2000, µε ειδίκευση στην βραχεία ψυχοθεραπεία,
υπηρεσίες coaching & εκπαίδευσης.
•
∆ιεθνώς αναγνωρισµένος για τις εφαρµογές της ύπνωσης στο χώρου του
coaching psychology ενώ παρουσιάζει σε ∆ιεθνή & Ευρωπαϊκά συνέδρια.

•
Επιστηµονικές συµµετοχές όπως: Society for Coaching Psychology,
International Society of Hypnosis, British Society of Clinical & Academic Hypnosis,
International Positive Psychology Association, European Network of Positive
Psychologists & Association for Coaching.
•
Είναι ο συγγραφέας του πρώτου θεραπευτικού παραµυθιού στην Ελλάδα (εκδ.
Πατάκη) µε τίτλο: Η Λελέκα Σηκώνει Κεφάλι: µάθε πώς τον φόβο να µειώσεις, κι
εσύ κεφάλι να σηκώσεις που βοηθά τα παιδιά να ξεπεράσουν τους φόβους τους και
για το οποίο ο Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου του απονέµη το βραβείου
πρωτοεµφανιζόµενου συγγραφέα παιδικού βιβλίου για το 2013. Αµέσως µετά
κυκλοφόρησε (εκδ. Πατάκη) και το δεύτερο παραµύθι Η Γουρούνα Κάνει Πάρτι: και
µαζί µε σένα µαθαίνει, αληθινή επιτυχία τι σηµαίνει που βοηθά τα παιδιά να
µεγαλώσουν πραγµατικά επιτυχηµένα (και χαρούµενα).
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