
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η Χαρούλα Βαρβεσιώτου αποφοίτησε το 2016 από το τμήμα Ψυχολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με  

κατεύθυνση σπουδών στη Γνωστική-Πειραματική και στην Κοινωνική-Κλινική 

Ψυχολογία, με βαθμό πτυχίου: «7,84» (Λίαν καλώς). Η διπλωματική της 

εργασία είχε τίτλο: «Σύντομη Δοκιμασία Οσφρητικής Ανίχνευσης για την πολύ 

πρώιμη διάγνωση της γνωστικής έκπτωσης: Προκαταρκτική Μελέτη» με 

βαθμός πτυχιακής «10» (Άριστα). Δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «The Brief Odor 

Detection Test (B-ODT) for very early diagnosis of cognitive decline: a 

preliminary study». Brain Impairment, Cambridge University Press. Volume 

18, Issue 2, pp 197-210. https://doi.org/10.1017/BrImp.2017.7. Από 2 Μαρτίου 

έως 31 Μαΐου 2015 εκπόνησε πρακτική  άσκηση για την απόκτηση του 

πτυχίου, στο Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας του Γ.Π.Ν «Α.Χ.Ε.Π.Α», 

με αντικείμενο τη γνωστική εκτίμηση σε νευρολογικούς ασθενείς. 

Το  2016-2018 παρακολούθησε τις εργασίες του Μεταπτυχιακού 

προγράμματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και  

απέκτησε τίτλο εξειδίκευσης στην «Εφαρμοσμένη Κλινική Νευροψυχολογία». 

Το 2017 πραγματοποίησε εκπαίδευση στο πρόγραμμα: “Fostering 

neuropsychological and clinical neuroscience training and research at AUTh 

through fMRI experiments” as a part of the Greek Diaspora Fellowship 

Program (GDFP). Ταυτόχρονα, από το 2017-2020 εκπαιδεύτηκε στη Γνωστική 

Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στην Ελληνική Εταιρεία Έρευνας 

Συμπεριφοράς. Υλοποίησε ερευνητική πρακτική άσκηση στα πλαίσια των 

Μεταπτυχιακών σπουδών στην «Κλινική Νευροψυχολογία» της Νευρολογική 

Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με αντικείμενο την αξιολόγηση των 

γνωστικών λειτουργιών ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση από 1 Μαρτίου 

μέχρι 31 Ιουνίου 2017. Από 2 Οκτωβρίου 2017 μέχρι 31 Μαΐου 2018 

υλοποίησε κλινική πρακτική άσκηση στη Νευρολογική Κλινική του 

Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με αντικείμενο  τη νευροψυχολογική εκτίμηση 

νευρολογικών ασθενών καθώς και στο Εξωτερικό Ιατρείο Άνοιας του 

Νοσοκομείου. 



Εργάστηκε εθελοντικά στην Ελληνική Εταιρεία για την Σκλήρυνση κατά

Πλάκας από 1 Οκτωβρίου 2018 μέχρι 31 Μαΐου 2019 παρέχοντας 

ψυχοθεραπευτική θεραπεία/υποστήριξη σε άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση. 

Κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου του 2018 μέχρι τον Οκτώβριο του 2019

διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης του Γ.Ν.Θ «Παπαγεωργίου» παρέχοντας  

υπηρεσίες νευροψυχολόγου στη Νευρολογική Κλινική και στο Εξωτερικού 

Ιατρείο Άνοιας. 

Από 1 Νοεμβρίου εργάζεται ως Κλινική Νευροψυχολόγος στο «Ιατρείο 

Μνήμης και Νοητικών Λειτουργιών» στο Γ.Ν.Θ «Παπαγεωργίου». Παράλληλα, 

διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στο οποίο παρέχει νευροψυχολογικές και 

ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες.

 Επίσης, από το Μάρτιο του 2020 παρακολουθεί το πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

με τίτλο «Νευροαποκατάσταση».  

 

 


