Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Ο Ηλίας Μεραμβελιωτάκης είναι Κοινωνικός Λειτουργός. Απόκτησε το πρώτο του πτυχίο από
το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, έχει
Μάστερ στη Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Universita Degli Studi Guglielmo
Marconi και δεύτερο πτυχίο στην Κοινωνική Εργασία από το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήμιο (Ελ.Με.Πα.). Σήμερα, εκπαιδεύεται στο ψυχόδραμα με πιστοποίηση από τους
Federation of European Phychodrama Training Organisations (FEPTO) και την International
Association for Group Psychotherapy (IAGP). Ο κ. Μεραμβελιωτάκης είναι εξωτερικός
συνεργάτης του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας
Ζωής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Ελ.Με.Πα., μέλος του Συνδέσμου Κοινωνικών
Λειτουργός Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) και τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και
Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.). Έχει ερευνητική εμπειρία σε τέσσερις μελέτες. Εργασιακά έχει
απασχοληθεί ως κοινωνικός λειτουργός, σύμβουλος επιχειρήσεων, γραμματειακή υποστήριξη
και υπεύθυνος πωλήσεων. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε θέματα Coaching,
Ψυχολογίας/ Συμβουλευτικής, Παιδαγωγικών και Μάνατζμεντ, ενώ, είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ ως εισηγητής. Έχει δεκατέσσερις ανακοινώσεις σε επιστημονικά
συνέδρια (έξι πανελλήνια, πέντε διεθνή, ένα ευρωπαϊκό και δύο φοιτητικά), μια σε εκδήλωση
πληροφόρησης του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Κριτών του 5 ου, 6ου
και 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
(Ι.Α.Κ.Ε.). Έχει δημοσιεύσει τέσσερα άρθρα του σε τόμους πρακτικών ελληνικών συνεδρίων
και μια εργασία του στο διεθνές περιοδικό Journal of Psychology and Psychotherapy Research.

Σύντομη περιγραφή του ερευνητικού - εκπαιδευτικού έργου
Ο Ηλίας Μεραμβελιωτάκης έχει ερευνητικό έργο σχετικό με τις διαπροσωπικές σχέσεις στον
εργασιακό χώρο (εργασιακή ευημερία, ψυχική ανθεκτικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις στην
εργασία, εργασιακός εκφοβισμός -mobbing-), τις εφαρμογές των τεχνών στην προσωπική
ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των ανθρώπων (χορός, θέατρο, ζωγραφική, δημιουργική γραφή
και αφήγηση), τα ανθρώπινα δικαιώματα της εργασίας ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων
(εργασία στο σεξ, οροθετικοί), ενώ, έχει ασχοληθεί με τους παράγοντες που επιδρούν στις
καταναλωτικές/ αγοραστικές αποφάσεις αγορών (για φυσικά πρόσωπα: ηθική διάσταση της
καταναλωτικής συμπεριφοράς, για νομικά πρόσωπα: κριτήρια επιλογής πληροφοριακών
συστημάτων). Ερευνητικά ενδιαφέρεται για την κοινωνική εργασία, τις διαπροσωπικές σχέσεις
στα άτομα, την οικογένεια, τα ζευγάρια και την εργασία, την ψυχολογία και την ψυχική υγεία, τη
διοίκηση προσωπικού, το coaching, τη συμβουλευτική καριέρας και προσανατολισμού, τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τη λήψη αποφάσεων, τα κοινωνικά δίκτυα, την ψυχοθεραπεία καθώς
και την χρήση των τεχνών στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Ο κ. Μεραμβελιωτάκης αν
και έχει εκπαιδευτεί στην κατάρτιση σχεδίου μαθημάτων μέχρι σήμερα δε διαθέτει εκπαιδευτικό
έργο, αν και έχει παρουσιάσει εργασίες του σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια.

