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                     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Όνομα: ΘΑΛΕΙΑ  
Επώνυμο: ΚΟΡΔΟΥΤΗ 
Ημ/νία γέννησης: 15/4/1997 
Τόπος γέννησης: Αθήνα 
Διεύθυνση: Δερβενακίων 26 Τ.Κ. 16673 Βούλα 
Τηλέφωνο: 2108951819 & 6947970046 
E-mail: thaliakordou@gmail.com 
 

 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

• Αριστούχος απόφοιτη λυκείου το 2015 

•  Φοιτήτρια στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

• Γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή ( word, pdf, excel) 
 
 
 ΓΛΩΣΣΕΣ 

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Advanced of Cambridge). 

• Γνώση ισπανικής γλώσσας ( δίπλωμα Β2) 
 

 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ 

• Μέλος της εθνικής ομάδας νεανίδων επιτραπέζιας αντισφαίρισης από 
το 2012 ως το 2014 

• Αθλήτρια από το 2006 ως σήμερα 
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      Αθλήτρια επιτραπέζιας αντισφαίρισης στους εξής συλλόγους:  

•  2006-2011 Α.Σ.ΠΕΡΑ 2005 

•  2011-2012 Α.Ο.ΠΕΥΚΗΣ 

• 2012-2015 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

• 2015-2016 A.O TATAYΛΑ 

• 2016-2017 Α.Ο. ΣΑΡΙΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

• 2018-2020 Α.Ο ΑΡΗΣ 2006 
  

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  
 

• 3η θέση στο ατομικό αγώνισμα στο πρωτάθλημα Ανδρών- γυναικών 
(2018-2019) 

• 3η θέση στο διπλό αγώνισμα στο πρωτάθλημα Ανδρών-γυναικών 
(2018-2019)  

• 2η θέση στο ομαδικό πρωτάθλημα νεανίδων (2011,2012,2015) 

• Πρωταθλήτρια  Ελλάδος στο ομαδικό κορασίδων  (2011,2012) 

• 3η θέση στο ομαδικό πρωτάθλημα νεανίδων (2013) 

• Πρωταθλήτρια Ελλάδας στο διπλό κορασίδων (2012) 

• 3η θέση στο ομαδικό πρωτάθλημα κορασίδων (2009) 

• 3η θέση στο ομαδικό πανελλήνιο πρωτάθλημα νέων γυναικών (2011) 

• 3η θέση στο τοπ 8 νεανίδων το 2012-2013 

• 1η θέση στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης λυκείων στο ομαδικό το 2013-2014 

• 3η θέση στο πανελλήνιο μεικτό παίδων-κορασίδων (2010) 

• 1η θέση στο ομαδικό πρωτάθλημα γυναικών Α2 κατηγορίας (2011) 

• 3η θέση στο ομαδικό πρωτάθλημα γυναικών Α1 κατηγορίας (2013) 

• 3η θέση στο ατομικό πρωτάθλημα νεανίδων (2013,2014) 

• 3η θέση στο ατομικό πρωτάθλημα κορασίδων (2011)                                                                                                              
3η θέση στο διπλό κορασίδων (2009,2010,2011) 

• 3η θέση στο διπλό νεανίδων (2011,2013,2015) 

• 1η θέση σε πανελλήνια αναπτυξιακά πρωταθλήματα       
(2007,2009,2010,2011,2013.2014)    
 
 

                                                                                                   
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

• Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων στη Σερβία το 2013 

• Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νέων στην Kikinda της Σερβίας το 2013 

• Παγκόσμιο τουρνουά Νέων στο Hodonin της Τσεχίας το 2014 

• Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Riva del Garda της Ιταλίας το 
2014 

• Παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα στο Clermont Ferrand της Γαλλίας το 
2014 
 

  
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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• Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου προπονητών 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης της ETTU (European Table Tennis 
Union) στην Βουδαπέστη. Ιανουάριος 2016 

 
 
 
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

• Δεκέμβριος 2012- Βραβείο κοινωνικής προσφοράς στον αθλητισμό 
από τον ΠΣΑΤ στην οικογένεια ΚΟΡΔΟΥΤΗ-ΖΕΡΔΙΛΑ 

 
 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

•      Συνέντευξη στην εκπομπή του ACTION 24 «Πρωταθλητές από 
κούνια»  

•      Συμμετοχή στην τηλεοπτική κλήρωση του Τζόκερ με τον Χρήστο  

Φερεντίνο    το 2011 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 

• Διοργάνωση 2ου οικογενειακού πρωταθλήματος- Μάιος 2014  

• Σεπτέμβριος 2014-Διοργάνωση 1ου επαμειβόμενου γυναικών τουρνουά 

αντρών  

• Δεκέμβριος 2014-Κοινωνική εκδήλωση της ακαδημίας μας σε 

συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό « Make-Α- Wish 

Greece» για την εκπλήρωση της επιθυμίας ενός παιδιού να παίξει 

πιγκ-πογκ 

• Ιούλιος 2015-Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια 2015» 

του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Αναγέννηση και πρόοδος» ως 

βοηθός προπονητή στο νησί των Λειψών  

• Σεπτέμβριος 2015                                                                                                                 

Διοργάνωση 3ου οικογενειακού τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης 

το οποίο είναι ενταγμένο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Be active, υπό 

την αιγίδα της Γ.Γ. Αθλητισμού και της ομοσπονδίας της επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης.  

• Μάιος 2019 

Διοργάνωση 1ου φεστιβάλ επιτραπέζιας αντισφαίρισης στην κεντρική 

πλατεία της Βούλας.  

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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• Εργασία ως κατασκηνωτικό στέλεχος στις παιδικές κατασκηνώσεις 
Ασημακόπουλου « Η φωλιά του παιδιού» την περίοδο Ιουλίου-
Αυγούστου 2017 

• Εργασία ως προπονητικό στέλεχος στο καλοκαιρινό camp του 
αθλητικού ομίλου ΑΝΟΓ τις περιόδους Ιουνίου-Ιουλίου 

• Εργασία ως προπονήτρια σε αθλητικό σύλλογο ( Α.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – 
Α.Ο. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ) για 5 χρόνια (2015-2020)  

• Εργασία στον τομέα φροντίδας βρεφών και νηπίων ( baby-sitting)    
 
 

 


