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Σύντομο Βιογραφικό 

Η Ειρήνη Δρίζη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας 

(2004). Η πτυχιακή διπλωματική ερευνητική της εργασία είχε ως αντικείμενο την επίδραση της 

μάλαξης του προσώπου και του αυχένα στις αντιδράσεις του Αυτόνομου Νευρικού 

Συστήματος.  Το 2017 έλαβε από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα στην Πολιτική της Υγείας και τον Σχεδιασμό Υπηρεσιών Υγείας. Το θέμα της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής της εργασίας ήταν η αξιολόγηση του Προγράμματος του 

Υπουργείου Υγείας ΗΠΙΟΝΗ για το έτος 2016 (πρόληψη οστεοπόρωσης και πτώσεων) στους 

Δήμους της Ελληνικής επικράτειας.  

Από το 2005 εργάζεται σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΑΠΗ και 

πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι) στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και έχει διδάξει σε 

ΕΠΑΛ και Δημόσια ΙΕΚ στην ειδικότητα των Βοηθών Φυσικοθεραπευτών. Έχει παρακολουθήσει 

επιμορφωτικά προγράμματα που σχετίζονται κυρίως με τη Φυσικοθεραπεία στην τρίτη ηλικία, 

το μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας 

και τη συγγραφή ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης. Έχει συμμετάσχει ως 

ομιλήτρια σε ημερίδες, επιστημονικά Συνέδρια και σε εκπαιδεύσεις ειδικού κοινού, με κυρίως 

θεματολογία τις πολιτικές υγείας σε τοπικό επίπεδο, την πρόληψη των πτώσεων στους 

ηλικιωμένους, καθώς και την εργονομία και την πρόληψη ατυχημάτων σε άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας. 

Από το 2017 είναι Συντονίστρια των προγραμμάτων και δράσεων Υγείας του Εθνικού 

Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκόσμιου 
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Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Από το 2018 είναι μέλος 

της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ με αντικείμενο τη χάραξη Πολιτικών Υγείας σε 

εφαρμογή του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. Επίσης, από το 2018 είναι μέλος της 

Συμβουλευτικής ομάδας της εταιρείας «50και Ελλάς», με αντικείμενο την πολιτική υγείας της 

τρίτης ηλικίας και τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων και παρεμβάσεων με στόχο την 

προώθηση της ενεργούς ζωής για τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω. 

Είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, της Ελληνικής 

Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας και του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων 

Ευθραυστότητας (Fragility Fracture Network -FFN GREECE). 

Κύρια ενδιαφέροντά της αποτελούν η εργονομία, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η 

αξιολόγηση προγραμμάτων Υγείας σε επίπεδο κοινότητας, οι πολιτικές υγείας σε τοπικό 

επίπεδο  και η πρόληψη και  προαγωγή υγείας  των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων της 

κοινότητας. 

 

 


