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Βιογραφικό σημείωμα 

 

Φωτεινή (Φαίη ) Μισούλη 

 

Γεννήθηκα και κατοικώ στην Αθήνα ,στον Άγιο Δημήτριο 

Αττικής ,όπου και ολοκλήρωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου .Εισήχθη το 2011 στην Ιατρική 

σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ,κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων και αποφοίτησα το 

2017 με βαθμό πτυχίου ‘’Άριστα’’ .Κατά την διάρκεια των σπουδών μου συμμετείχα ενεργά 

στις δραστηριότητες της σχολής και την παρακολούθηση συνεδρίων .Άμεσα μετά τη λήψη 

του πτυχίου ξεκίνησα να εργάζομαι ως αγροτικός ιατρός στο ΠΙ Δελφών (ΚΥ Ιτέας ) ,στο 

πλαίσιο της υποχρεωτικής υπηρεσίας Υπαίθρου .Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας 

υπαίθρου συμμετείχα στο πρόγραμμα εφημέριών του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας στο 

παθολογικό ,χειρουργικό και καρδιολογικό τομέα και απέκτησα εμπειρία στην διαχείριση 

επειγόντων περιστατικών και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας . 

Στη συνέχεια εργάστηκα ως γιατρός εφημερίων στην Ιδιωτική ψυχιατρική κλινική ‘’Γαλήνη 

‘’για ένα έτος και στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο ‘’Βιοιατρική ‘’ στο τμήμα της αξονικής 

τομογραφίας . 

Τον 4/2020 ,μετά την έλευση της πανδημίας του κοροναιού στη χώρα μας, αποδέχτηκα την 

πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας να εργαστώ ως γιατρός στο πλαίσιο της επείγουσας 

αντιμετώπισης της πανδημίας ,με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στην ειδικότητα της επιλογής 

μου ,την Παιδιατρική .Έτσι ξεκίνησα να εργάζομαι ως ειδικευόμενη γιατρός στο νοσοκομείο 

Παίδων ‘’Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού ‘’ και στη συνέχεια παρέμεινα στο νοσοκομείο ως 

μόνιμη ειδικευόμενη γιατρός ,όπου θα συνεχίσω να εργάζομαι μέχρι την ολοκλήρωση της 

ειδικότητας μου .Αξίζει να σημειωθεί ότι ήμουν από τους πρώτους νέους συναδέλφους ,που 

ενώ βρισκόμουν σε αναμονή για ειδικότητα και χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην άσκηση 

της Παιδιατρικής, ανταποκρίθηκα άμεσα στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας γιατί το 

θεώρησα υποχρέωση μου ως νέα γιατρός να υποστηρίξω όσο μπορώ το σύστημα υγείας 

στην δύσκολη αυτή περίοδο .Επιπλέον συμμετείχα ενεργά και στο πρόγραμμα 

Εμβολιασμού για την Covid -19 στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου, αρχικά σε 

ενήλικες και στη συνέχεια σε παιδιά .Στην παρούσα φάση εργάζομαι σε μονάδα νεογνών 

στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μου στη νεογνολογία  . 



Curriculum Vitae, Dr Foteini Misouli Page 2 

 

 

 

 

Βιογραφικό σημείωμα 

Μισούλη Φωτεινή  

 

Προσωπικά στοιχεία: 

 

Επίθετο :Μισούλη 

 

Όνομα:Φωτεινή 

 

Ημερομηνία γέννησης:23η Ιουνίου 1992   

  

Τόπος γέννησης: Αθήνα 

 

Διεύθυνση κατοικίας : Αγίου Δημητρίου 76 

 

ΤΚ:17341 

 

Πόλη:Αθήνα 

 

Στοιχεία επικοινωνίας : 

 

Κινητό τηλέφωνο: 6975 91 33 21  

 

Email: faymisouli@gmail.com 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

14/10/2011 – 13/07/2017 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 

 Βαθμός πτυχίου ‘’Άριστα ‘’ 
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31/07/2017 – σήμερα Άδεια άσκησης Ιατρικής (αριθμός άδειας 4683. ) 

 Εγγραφή στον Ιατρικό σύλλογο της Αγγλίας( General 

Medical Council, GMC Reference number: 7767934.)  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

07/11/2017 – 07/12/2018                  Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου στο ΠΙ Δελφών και στο 

κέντρο υγείας Ιτέας (Νομός Φωκίδας ) και πλήρης απασχόληση 

στο πρόγραμμα εφημεριών του Γενικού Νοσοκομείου 

Άμφισσας ,στο παθολογικό ,χειρουργικό και καρδιολογικό 

τμήμα του νοσοκομείου . 

 

08/12/2017-4/2020                          Εργασία στην ιδιωτική ψυχιατρική κλινική ‘’Γαλήνη’’ ως γιατρός 

άνευ ειδικότητας ,γιατρός εφημεριών  

                                                        Εργασία στην Διαγνωστικό κέντρο ‘’Βιοιατρική ‘’ στο παράρτημα 

του Πειραιά στο τμήμα της αξονικής απεικόνισης (ιατρός 

υπεύθυνη για λήψη ιατρικού ιστορικού ,διενέργεια αξονικής 

τομογραφίας και εγχύσεων σκιαγραφικών ουσιών  ) σε 

συνεργασία με τους ακτινολόγους του τμήματος  

 

 

4/2020-σήμερα                            Ειδικευόμενη γιατρός στην ειδικότητα της Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο 

Παίδων ‘Παναγιώτη και Αγλαΐα Κυριακού ‘. 

  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ:                 Εργάστηκα εθελοντικά για ένα έτος ως γιατρός αιμοδοσίας στο      

πρόγραμμα αιμοδοσιών του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας ,κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής 

υπηρεσίας υπαίθρου 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ: 

 

01/2019 ALS (Advanced Life Support) 

 

03/2019 APLS (Advanced Paediatric Life Support) 
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 

 

➢ γερμανικά –άριστη γνώση(Goethe C1 ) 

➢ αγγλικά–άριστη γνώση (IELTS) 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ :επισυνάπτονται  

 

 


