
    Βιογραφικό Σημείωμα  
 
Ευθυμία-Αθηνά Γρηγορίου, Msc 
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και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Συνέχισε τις σπουδές της το 2011-2012 στο Πανεπιστήμιο Warwick της Μεγάλης Βρετανίας 

αποκτώντας τον τίτλο MA in Global Media and Communication  και ολοκλήρωσε τις σπουδές της μέσω 

του Aegean College σε συνεργασία με το Canterbury Christ Church University και αποκτώντας τον τίτλο  

MBA in Leadership and Management Development in Health. Ξεκίνησε να εργάζεται στο Κέντρο 

Ημέρας της IASIS ΑΜΚΕ ως Διοικητικός Υπάλληλος από το 2008 έως το 2011 και επέστρεψε το 2012, 

τελειώνοντας τις σπουδές της, έως και σήμερα. Τα κύρια καθήκοντά της στο Κέντρο Ημέρας αφορούν 

διοικητικές και γραμματειακές εργασίες καθώς επίσης είναι υπεύθυνη προσωπικού και ασχολείται με 
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