
  Η Δήμητρα Γιάννου είναι Κοινωνική Λειτουργός. Αποφοίτησε το 2005 από 

το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Πάτρας. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε τις 

μεταπτυχιακές της σπουδές (Mphil) στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου, διεξάγοντας μια 

ποιοτική έρευνα για τα δεοντολογικά διλήμματα των Κοινωνικών Λειτουργών στα Δημόσια 

Νοσοκομεία της Ελλάδας. Το 2017 ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο 

Durham (Ηνωμένο Βασίλειο), διεξάγοντας μια ποιοτική έρευνα για τις ανισότητες υγείας των 

ΛΟΑΤ που ζουν στην Ελλάδα. Για την έρευνα αυτή έλαβε υποτροφία από το ΙΚΥ.  

Από το 2017 έως και σήμερα εργάζεται στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 

Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Από το 2010 έως το 2017 εργάστηκε στο Τμήμα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Πριν από το 2010 

εργάσθηκε στο Σύλλογο Ψυχικής Υγείας Πάτρας και στο Κέντρο Υγείας Κρανιδίου. Η 

επαγγελματική της εμπειρία σχετίζεται με την άσκηση κοινωνικής εργασίας σε διάφορα 

πεδία όπως την προαγωγή/πρόληψη υγείας και κοινωνικής ένταξης Ρομά, την ανίχνευση 

παιδικής παραμέλησης/κακοποίησης, τα προγράμματα υιοθεσίας/αναδοχής, την παροχή 

ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενδυνάμωσης σε παιδιά και τις οικογένειές τους και 

παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα. Επίσης, έχει εργασθεί 

με ομάδες που είναι ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό (κοινότητες μεταναστών, Ρομά, 

ΛΟΑΤ) για θέματα προσβασιμότητας σε δικαιώματα/παροχές, την ενδυνάμωσή τους και την 

αντιμετώπιση ρατσιστικής-ομοφοβικής/τρανσφοβικής βίας και διακρίσεων. Υπήρξε μέλος 

της Αντιρατσιστικής-Αντιφασιστικής Κίνησης Λιβαδειάς και στο Δίκτυο Δράσης Κοινωνικών 

Λειτουργών.  

Στις ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της στην ερευνητική 

ομάδα του Πανεπιστημίου Brunel κατά τα έτη 2006-2007 για την αξιολόγηση του 

προγράμματος παιδικής προστασίας «Option 2» που εφαρμοζόταν στην Ουαλία και 

αφορούσε την παρέμβαση κοινωνικών λειτουργών σε οικογένειες για την πρόληψη της 

απομάκρυνσης των παιδιών από την οικογένειά τους. Το τελευταίο διάστημα συμμετέχει ως 

μέλος της ομάδας έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος MigHealthCare και αφορά την πρόσβαση των 

μεταναστών/προσφύγων στις υπηρεσίες υγείας της τοπικής κοινότητας.  

Έχει εργασθεί ως εργαστηριακή συνεργάτιδα του ΤΕΙ Πάτρας για δύο ακαδημαϊκά έτη και το 

2017 στο ΤΕΙ Αθήνας ως επόπτρια φοιτητριών στην ΠΕΑ. Συμμετέχει σε επιστημονικά 

συνέδρια με ερευνητικές ανακοινώσεις, έχει συμμετάσχει σε συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλίο 

και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά αλλά και στον τύπο για την ευαισθητοποίηση του 

ευρύτερου κοινού για θέματα διακρίσεων των ΛΟΑΤ.  

Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα διακρίσεων 

και κοινωνικού αποκλεισμού, την κριτική κοινωνική εργασία, τη παιδική προστασία, το 

συστημικό τραύμα, τα θέματα προσβασιμότητας/ποιότητας υπηρεσιών που λαμβάνουν οι 

μειονότητες στο χώρο της υγείας.  


