
 

Καμτσαδέλη Βασιλική 

Η Βασιλική Καμτσαδέλη είναι ψυχολόγος. Ολοκλήρωσε τις σπουδές 
της στην ψυχολογία το 2009 στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος (10/7/2009, ΑΡ. ΠΡΩΤ:4308). Έχει εκπαιδευτεί στη 
Γνωσιακή και Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία (Cognitive 
Behavioural Therapy) στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών 
Σπουδών (ΕΓΣΣ) και στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της 
Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ. Έχει εκτενή επαγγελματική εμπειρία στο 
Νευροψυχολογικό Έλεγχο Νοητικών Λειτουργιών και την 
Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη στην Τρίτη Ηλικία. Τα έτη 2008 έως 
2010 συνεργάστηκε με την Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών 
Διαταραχών Αθηνών, με αντικείμενο τη χορήγηση 
νευροψυχολογικών κλιμάκων σε πληθυσμό τρίτης ηλικίας, 
υλοποιώντας, ταυτόχρονα, προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης. 
Παράλληλα κατά το διάστημα 2001 έως 2006, συνεργαζόταν με το 
Ιατρείο Μνήμης του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών Γ. 
Γεννηματάς, με κύρια ευθύνη τη χορήγηση νευροψυχολογικών 
κλιμάκων.  

Από το 2010 έως και σήμερα, εργάζεται στο Κέντρο Ημέρας IASIS 
ΑΜΚΕ, κέντρο ημερήσιας παραμονής, υποστήριξης και θεραπευτικής 
φροντίδας ευπαθών ομάδων πληθυσμού (άτομα τρίτης ηλικίας και 
γυναίκες πριν και μετά τον τοκετό). Οι κύριες αρμοδιότητές της είναι 
η χορήγηση  νευροψυχολογικών και ψυχομετρικών εργαλείων, η 
πραγματοποίηση και ο συντονισμός ομάδων νοητικής ενδυνάμωσης, 
καθώς και των υποστηρικτικών ομάδων, αλλά και ατομικών 
ψυχοεκπαιδευτικών συνεδριών, ατόμων που πάσχουν από 
κατάθλιψη.  

Συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ‘Διαχείριση Γήρανσης και Χρονίων Νοσημάτων’ 

Προσφέρει ιδιωτικά υπηρεσίες Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής 
Ψυχοθεραπείας σε ενήλικες. 

Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: vkamtsadeli@gmail.com 
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Vasiliki Kamtsadeli 

Vasiliki Kamtsadeli obtained her diploma in Psychology from the National 
University of Athens in 2009. She spent two years (2008-2010) as a volunteer 
in Athens Association of Alzheimer’s and Relative Disorders, contributing to 
the administration of neuropsychological scales. Since 2010 till today she 
works in the Day Care Centre “IASIS”, a Centre of support, occupation and 
curative intervention of sensitive groups of population (the elderly and women 
before and after the childbirth). Her main responsibilities are the 
administration of neuropsychological scales, the implementation of cognitive 
reinforcement groups of Dementia patients as well as the supportive groups of 
the Depression elderly patients. Simultaneously, since 2010, she voluntary 
works in the Memory Department of the General National Hospital “Georgios 
Gennimatas”. She has participated in the European research program called 
“Long Lasting Memories” (LLM), which offered cognitive strengthening in 
combination with physical exercise, by means of computer. Additionally, she 
has taken part (2012-2014) in Abbvie’s pharmaceutical company research 
protocol (phase 2) about a potential Alzheimer’s Disease treatment ( ABT-
126: M11-793/ M11-428). Finally, she has studied Cognitive and Behavioral 
Therapy in the Association of Cognitive and Behavioral Studies. 

She follows the master degree program of Open University ‘Management of 
Aging people and Chronic Diseases’    

Contact: vkamtsadeli@gmail.com 
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