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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

                         ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

      ΕΠΩΝΥΜΟ: Λαζαρίδου 

ΟΝΟΜΑ: Παρθένα ( ΠΟΠΗ) 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ελευθέριος 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: Χρήστος Χαντζής 

            Τόπος Γέννησης: Πτολεμαΐδα 

Τόπος διαμονής : Καστοριά ( από το 1999) 

ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη με δυο παιδιά ηλικίας 14 και 12 ετών 

 

              ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

➢ Πτυχίο Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος Λάρισας, βαθμός πτυχίου:7 και 7/10 (1994-1998 ). 

➢ Πιστοποιητικό Σπουδών του Κέντρου Εκπαιδεύσεως 

Συνοριακών Φυλάκων Τσοτυλίου, εκδοθέν από την 

Αστυνομική Ακαδημία/Σχολή Αστυφυλάκων, βαθμός:18.033 

(1999) 

➢ Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της 

Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης ( ΑΣΠΑΙΤΕ). βαθμός: 9,8 (2013-2014). 

➢ Απολυτήριο γενικού λυκείου Αμυνταίου ( Γ΄ δέσμη), βαθμός 

απολυτηρίου: 18 (1993). 

 

                                                                                                                                                                                                            

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

➢ Στην Ελληνική Αστυνομία (Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης 

Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας) με την ειδικότητα Συνοριακή Φύλακας,  από 

29/01/1999 εως 16/11/2001 (παραιτήθηκα λόγω διορισμού μου ως 

νοσηλεύτρια στο Γ.Ν. Πτολεμαϊδας "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"). 

➢ Στο Γ.Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" σε οργανική θέση 

νοσηλεύτριας ΤΕ στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών (19/11/2001-

05/01/2004 ). 
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➢ Στο Γ.ΝοσοκομείοΚαστοριάς (αποσπασμένη από το Γ.Ν. 

Πτολεμαΐδας),εργάστηκα στα εξής τμήματα: αναισθησιολογικό  και 

καρδιολογική κλινική( 05/01/2004- 20/12/2010) .                                                                                                                                                                                                                                                                                     

➢ Στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού Καστοριάς, σε θέση οργανική 

(διορισμός μέσω ΑΣΕΠ) ως  νοσηλεύτρια Τ.Ε.  ( 20/12/2010-σήμερα ) . 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

              Αγγλικά καλό επίπεδο, πτυχίο: First Certificate in English, University 

of Cambridge (1996). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

➢ Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ ( υπηρεσίες διαδικτύου, 

υπολογιστικά φύλλα, επεξεργασία κειμένου ,παρουσιάσεις), 

Univercity of Cambridge (2008). 

➢ Τεστ Γενικών Γνώσεων Και Δεξιοτήτων σύμφωνα με την υπ' 

αριθμ. 1Τ/2007   προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 522/31.12.2007 

Τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), ο οποίος κυρώθηκε με την υπ' 

αριθμ.  1003/28.4.2009 απόφαση του Γ΄ τμήματος του ΑΣΕΠ, 

βαθμολογία: 61.25. 

  

                                                                                                                                                                                                              

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

➢ Βεβαίωση παρακολούθησης του θεματικού σεμιναρίου " 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας και τη Γενική Ιατρική" της Ιατρικής Σχολής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( 12-6-2013). 

➢ Παρακολούθηση του κύκλου επιμόρφωσης στο πλαίσιο του 

Έργου: " Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Προαγωγή και Αγωγή 

Υγείας στις τρεις Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου" στο Ε.Π. " 

Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού" , 2007-2013 ΜΙΣ 352710, 

συνολικής διάρκειας 20 ωρών ( 14/9/2012 - 16/9/2012). 

➢ Παρακολούθηση προγράμματος εισαγωγικής 

εκπαίδευσης(Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),γενική βαθμολογία: 

Άριστη (07/11/2011-11/11/2011). 

➢ Πιστοποιητικό BLS/AED PROVIDER COURSE ( European 

Resuscitation Council)  . 
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➢ Παρακολούθηση ενέργειας κατάρτισης(120 ωρών) 

νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινοτική 

ψυχιατρική-πρώιμη διάγνωση της ψυχικής ασθένειας-για τη 

στήριξη της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην 3ηΔ. Υ.Π.Ε. 

Μακεδονίας(κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Γ.Ν.Ν.Θ.Α. " 

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ") (09/09/2009-01/10/2009) . 

➢  Παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης του ΚΕΚ 

ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ με τίτλο " Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών 

ψηφιοποίησης περιεχομένου και διάθεσης πολυμεσικού 

υλικού για το διαδίκτυο και μικροσυσκευές"(διάρκειας 250 

ωρών) (16/07/2008-24/09/2008). 

➢    Παρακολούθηση ενέργειας κατάρτισης με τίτλο " Διαχείριση 

υποθέσεων ασθενών μέσω τεχνολογιών CRM " (διάρκειας 30 

ωρών)(Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας), (01/12/2008-

05/12/2008). 

 

                                                                                                                                                                                                       

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

➢ Συμμετοχή σε διάφορες εθελοντικές πρωτοβουλίες-δράσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα :  διετέλεσα μέλος του Συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων του 10 & 11ου Νηπιαγωγείου 

Καστοριάς (2009- 2010), Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων του 9ου Δημοτικού Σχολείου 

Καστοριάς ( 2013-14) , Πρόεδρος του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς ( 2017-18), 

Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Γονέων Δ. Καστοριάς και 

εκπρόσωπος της στην Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή του Δ. 

Καστοριάς ( 2017- 03/2019). 

➢ Αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Κ.Υ. Άργους 

Ορεστικού, πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου της 

Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. ( από το 2016 ως και σήμερα). 

 

 

  Λίγα λόγια σχετικά με την άποψη μου για τον Δ. Καστοριάς: 

       " Με διάθεση για δουλειά, αίσθημα ευθύνης ,προγραμματισμό, 

μεθοδικότητα, συλλογικότητα, συνεργασία, ήθος, σεβασμό στον άνθρωπο και 

τις αξίες, θέτοντας το κοινωνικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό  και με 

ένα όραμα για τον Δήμο Καστοριάς όχι ουτοπικό, αλλά εφικτό  μπορούμε σιγά 

σιγά  να επιτύχουμε την ευημερία σε αυτόν τον προικισμένο τόπο, όσο 
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δύσκολες και να είναι οι συγκυρίες.. Δεν  πρέπει απλώς να ευχόμαστε και να 

αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους, πρέπει να πράττουμε και να είμαστε 

ενεργοί πολίτες μέσα από συλλογικές διαδικασίες και η καλύτερη  ανταμοιβή  

είναι η χαρά στα μάτια των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων,  

που αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου .  " 

 

 


