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Ανδρεάκου Μ. Σταυρούλα (Λία) 

Τηλ.: 6971743438 

E-mail :lia.andreakou@gmail.com 

                                          lia.andreakou@artextiles.org 

Ημερ/νία Γέννησης: 14/07/1984 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη 

 

 

 

Εκπαίδευση 

 Κολλέγιο ICPS, Postgraduate Certificate (του παν/μίου Strathclyde της 

Γλασκώβης) στην προσωποκεντρική συμβουλευτική ψυχικής υγείας  

[2011-2013] 

 

 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας  

[2002-2010] 

-Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης. Βαθμός πτυχίου: 7,1 

 

 4ο Λύκειο Πειραιά  

[1999-2002]  

-Θεωρητική κατεύθυνση. Βαθμός απολυτηρίου 14,8 

 4ο Γυμνάσιο Κερατσινίου 

 3ο Δημοτικό Κερατσινίου 

 

 Συμμετοχή σε μαθητικά και φοιτητικά όργανα ως εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της 

πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Συμμετοχή στη μαθητική εφημερίδα και αργότερα στο φοιτητικό περιοδικό  

 Υπεύθυνη σχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης 
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Ξένες γλώσσες και Δεξιότητες 

 Αγγλικά, επίπεδο πάρα πολύ καλό  [B2] 

Γαλλικά, επίπεδο καλό [B2] 

Ιταλικά, επίπεδο μέτριο 

 λατινικά και αρχαία ελληνικά 

 Υπολογιστές: ECDL, PowerPoint, Access, social media, τυφλό σύστημα, 3-D 

σχεδιασμός (SketchUp), επιμέλεια βίντεο (VideoPad),  

σχεδιασμός ιστοσελίδας (Drupal) 

 Διευκολυντής ομάδων (facilitator), Διαμεσολαβητής (mediator) 

 Δίπλωμα ΙΧ 

 

Εργασιακή Εμπειρία 

             (έμμισθη και εθελοντική εργασία) 
 ARTEX, Κέντρο Μελέτης Αρχαιολογικού Υφάσματος (Γραμματέας από Σεπ. 2016)  

[Φεβ. 2014 έως σήμερα] 

Αρμοδιότητες: στρατηγικός σχεδιασμός, project management, διοργάνωση  

δράσεων (θεματικές ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και 

σεμινάρια, επιστημονικές ημερίδες, εκθέσεις, κλπ), γραμματειακή 

υποστήριξη, δημόσιες σχέσεις, εξεύρεση πόρων και εθελοντών, 

ψηφιοποίηση βιβλιοθήκης, διαχείριση ιστοσελίδας και social media 

 Διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας «ARTEX: Έρευνα και προβολή του 

αρχαιολογικού υφάσματος στην Ελλάδα», ICOM - Hellenic National Committee 

[1η Οκτ.2016] 

 Κατασκευή Ιστοσελίδας http://www.artextiles.org (χρηματοδότηση από το 

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης 

Επιστημονικών Εταιρειών 2016.)  

Συγγραφή και μετάφραση επιστημονικών κειμένων, σχεδιασμός και σύνταξη 

περιεχομένου, έρευνα οπτικού υλικού, συντονισμός project  

[Ιαν. 2016 - Ιαν. 2017] 

 

 ΕΦΑΔΥΑΤ (πρώην ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ), αρχαιολόγος πεδίου (μέσω ΚΟΧ Πολιτισμού)  

[Ιούν. 2013 – Φεβ. 2014] 

-Οικόπεδο στο Μοσχάτο, Σωστική ανασκαφή (προϊστορικά) 

-Δέλτα Φαλήρου, Ίδρυμα Νιάρχος, Σωστική ανασκαφή (αρχαϊκά) 

-Οικόπεδο στη Βάρη, Σωστική ανασκαφή (κλασικά) 

http://www.artextiles.org/
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 Συστηματική ανασκαφή στην αρχαία Ελεύθερνα, πρακτική άσκηση 

(υπεύθυνος αρχαιολόγος: Νικόλαος Σταμπολίδης) 

[Ιούλιος 2005]  

 

 Πρόγραμμα Διδακτικής Αλληλεγγύης, ΚΟΔΕΠ, δήμος Πειραιά  
[Σεπ. 2014 έως Δεκ.2016] 
Αρμοδιότητες:  -Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων σε τάξεις Β’ και Γ’ Λυκείου 

-Σχεδιασμός και συντονισμός του τομέα συμβουλευτικής για μαθητές, γονείς 

και  εθελοντές διδάσκοντες όπως και της ομάδας εθελοντών συμβούλων 

-Ψυχολογική στήριξη ωφελούμενων: ατομική, ζεύγους, ομαδική  

 Summer Camp, ΚΟΔΕΠ, δήμος Πειραιά, ημερήσια δημιουργική απασχόληση 

παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας 

[Ιούλ. 2015] 

 

 Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού-γυμνασίου-λυκείου  

[2005 έως σήμερα] 

 Προετοιμασία και ψυχολογική υποστήριξη εξετάσεων  

 Προσωπική Συμβουλευτική ψυχικής υγείας (ιδιωτικά) 

[Οκτώβριος 2013 έως σήμερα] 

 ΜΚΟ Praksis, Πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία», Ψυχοκοινωνική στήριξη 

ωφελούμενων (με κοινωνικά κριτήρια)  

 [2013-2014] 

 

 Θέατρο και κινηματογράφος  

 Μικρό Θέατρο, Ρέθυμνο 

[2004-2008]  

Αρμοδιότητες: υποκριτική, οργάνωση παραγωγής, ανεύρεση χορηγών και διαφημιζόμενων,  

ανεύρεση και ενημέρωση σχολείων για παρακολούθηση παιδικών 

παραστάσεων, σύνταξη και καλλιτεχνική επιμέλεια προγράμματος, αφίσας και 

δελτίων τύπου, υπεύθυνος σκηνής, υπεύθυνος φουαγιέ και μπαρ 

 Δημοτικό Θέατρο Ρεθύμνου (ΔΗ.ΘΕ.ΡΕ.), Μοναξιά του Π. Πρεβελάκη  

[2006] 

 Οι νύφες, του Παντελή Βούλγαρη (ταινία), Wonderfilm, ελληνο-ουγγρική 

παραγωγή (ταινία) 

[2004- 2005] 

 Φωτογράφηση κοινωνικών εκδηλώσεων 

[2007] 
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 Μερική και πλήρης απασχόληση σε καφετέριες και μεζεδοπωλεία ανά 

περιόδους  

[2003-2009] 

Αρμοδιότητες: service, μπουφέ, μπαρ, οργανωτικά καθήκοντα (πρόγραμμα- βάρδιες,  

προμήθειες, ταμείο), διαχείριση ιστοσελίδας και προώθηση μέσω social media, 

φωτογράφηση ή/και διοργάνωση εικαστικών και φωτογραφικών εκθέσεων και 

άλλων πολιτιστικών δράσεων (θεατρικές παραστάσεις και δρώμενα, συναυλίες, 

κα.) 

Εθελοντική εργασία ως ανήλικη 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Αρεόπολης, Λακωνίας 

 Λειτουργία και οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης σε δημοτικό, γυμνάσιο, 

λύκειο 

 Κοινότητα δήμου Οιτύλου (γραμματειακή υποστήριξη: καταχώρηση, 

ταξινόμηση, φωτοτύπηση) 

 Ομαδάρχης σε αθλητική κατασκήνωση (Sportcamp) 

 

Στόχοι 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σχεδιασμό διεπιστημονικών δράσεων που να 

συνενώνουν τους χώρους του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού 

και της ψυχολογίας, με στόχο, από τη μια την ουσιαστική προσωπική 

ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ενήλικου ή ανήλικου ατόμου μέσα από 

δημιουργικές διαδικασίες μάθησης και ψυχαγωγίας, και από την άλλη την 

προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάχυση της επιστημονικής 

γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας στο ευρύ κοινό μέσω του 

πολιτιστικού τουρισμού. 
 

 
 


