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Οι συμπεριφορικές τεχνικές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

εφαρμογής της γνωσιακής – συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας. Ωστόσο, παρά 

την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των τεχνικών που βασίζονται στην 

έκθεση καθώς και την αποδοχή και πρότιμηση των θεραπευομένων για αυτές 

(Olatunji, Deacon, & Abramowitz, 2009), συχνά ακόμη και έμπειροι κλινικοί που 

έχουν εκπαιδευτεί στο γνωσιακό-συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας και 

εργάζονται με αυτό δεν τις εφαρμόζουν (Becker, Zayfert, & Anderson, 2004; Van 

Minnen, Hendriks, & Olff, 2010) ή τις εφαρμόζουν πολύ διαφορετικά από τον 

τρόπο που περιγράφεται στα σχετικά εγχειρίδια (Deacon, Lickel, Farrell, Kemp, & 

Hipol, 2013; Hipol & Deacon, 2013). Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε 

αρνητικές γνωσίες αναφορικά με την ασφάλεια της εφαρμογής και την ανοχή 

των θεραπευομένων προς αυτές (Deacon, Farrell, Kemp, Dixon, Sy, Zhang et al., 

2013) καθώς και την ευαισθησία των ίδιων των θεραπευτών προς το άγχος. Ως 

αποτέλεσμα, οι περισσότεροι ασθενείς με παθολογικό άγχος δεν λαμβάνουν την 

κατάλληλη θεραπεία ή λαμβάνουν θεραπεία που δεν προσφέρεται 

ικανοποιητικά (Young, Klap, Shoai, & Wells, 2008).

Το παρόν εργαστήριο προσφέρει εμβάθυνση στη θεωρία και πρακτική των 

συμπεριφορικών τεχνικών, η οποία έχει φανεί ότι επιφέρει θετική αλλαγή στις 

αρνητικές γνωσίες των θεραπευτών (Deacon et al., 2013). Έμφαση δίνεται στις 

πρακτικές εφαρμογές ώστε  να εξοικειωθούν οι θεραπευτές με τις τεχνικές 

αλλά και το δικό τους άγχος κατά την εφαρμογή τους.

Οι θεωρητικές εισηγήσεις που συνοδεύονται από πρακτική άσκηση σε 

πραγματικά περιστατικά διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών, προβολή 

βίντεο, παίξιμο ρόλων και βιωματικές ασκήσεις, εναρμονίζονται με το είδος 

της εκπαίδευσης που προτείνεται και φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση της 

εμπιστοσύνης των κλινικών κατά την εφαρμογή των τεχνικών αυτών (Farrell, 

Deacon, Dixon, & Lickel, 2013).

Τη θεωρητική εκπαίδευση ακολουθεί ένας κύκλος κλινικής εργασίας υπό  

εποπτεία. 
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Α.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

110 διδακτικές ώρες

Α1. Παρακολούθηση εισηγήσεων, πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά 

διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών, προβολή βίντεο, παίξιμο ρόλων και 

βιωματικές ασκήσεις (60 διδακτικές ώρες)

Η παρακολούθηση εισηγήσεων έχει διάρκεια 60 ωρών και πραγματοποιείται κάθε δεύτερη 

εβδομάδα, από τον Νοέμβριο ως τον Μάιο. Κάθε συνάντηση είναι διάρκειας τεσσάρων ωρών. 

Αποτελείται από δύο ενότητες. Στην Α’ ενότητα γίνεται η κατάρτιση των συμμετεχόντων στις 

βασικές αρχές των συμπεριφορικών τεχνικών και εξηγείται η σημασία της ενσωμάτωσής τους 

στην ΓΣΘ. Αναλύεται το γενικότερο πλαίσιο του θεραπευτικού σχεδιασμού, ο τρόπος 

παρουσίασης στον θεραπευόμενο της λογικής των συμπεριφορικών τεχνικών και της ανάγκης 

εφαρμογής τους και περιγράφεται η εφαρμογή σωστά σχεδιασμένων συμπεριφορικών 

ασκήσεων. Στη Β΄ ενότητα γίνεται εξειδίκευση των συμπεριφορικών τεχνικών ανάλογα με την 

διαταραχή. Σε αυτήν την ενότητα, οι παρουσιάσεις αφορούν κυρίως μελέτη περιστατικών, 

ασκήσεις, παίξιμο ρόλων και συζητήσεις ενώ το θεωρητικό μέρος είναι πολύ περιορισμένο. Το 

κύριο βάρος αφορά στην προσαρμογή των τεχνικών στην διαταραχή και τις ιδιαίτερες ανάγκες 

του θεραπευόμενου. 

Α2. Μελέτη βιβλιογραφίας (50 διδακτικές ώρες)

Α3. Γραπτές Εξετάσεις

Β.  ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

50 διδακτικές ώρες

Β1. Εποπτεία (30 διδακτικές ώρες)

Το δεύτερο μέρος, η εποπτεία, έχει διάρκεια 30 ωρών και πραγματοποιείται ανά 

δεκαπενθήμερο, την εβδομάδα που δεν γίνεται εκπαίδευση, με έναρξη τον Φεβρουάριο. Αφορά 

σε δύο περιστατικά που οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν ιδιωτικά ή στις δομές όπου 

εργάζονται είτε τους ανατίθενται από το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων του Ινστιτούτου Έρευνας 

και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. Η εποπτεία γίνεται σε ομάδα και είναι διάρκειας 3 ωρών. 
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Β2. Τήρηση φακέλων (10 διδακτικές ώρες)

Καθόλη τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες καλούνται να τηρήσουν ένα 

προσωπικό ημερολόγιο (reflective diary), με σημειώσεις γύρω από την εμπειρία της εν λόγω 

εκπαίδευσης, την εφαρμογή όσων μαθαίνουν και την εποπτεία που λαμβάνουν. Οι 

εκπαιδευόμενοι θα παραδώσουν μια σύντομη αναφορά σχετικά με το ημερολόγιό τους, στη λήξη 

της εκπαίδευσής τους. Εντυπώσεις και αναφορές από το ημερολόγιο θα παρουσιαστούν στην 

ομάδα στην τελευταία εκπαιδευτική συνάντηση ή/και στη λήξη της εποπτείας.

Β3. Τήρηση προσωπικού ημερολογίου (10 διδακτικές ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Α. Βασικές αρχές των τεχνικών-Ενσωμάτωση στη θεραπεία

20 διδακτικές ώρες

1. Εισαγωγή (8 ώρες) 

Κατάρτιση στις βασικές αρχές των συμπεριφορικών τεχνικών που θα παρουσιαστούν: 

� Ανασκόπηση και ιστορικά στοιχεία των συμπεριφορικών τεχνικών

� Στοιχεία που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή τους στις 

διάφορες διαταραχές, προϋποθέσεις εφαρμογής

� Η φύση του παθολογικού άγχους, παράγοντες εγκατάστασης και διατήρησης

� Είδη και μορφή συμπεριφορικών τεχνικών, βιολογική υποστήριξη της 

χρησιμότητάς τους, παράγοντες που αφορούν στην αποτελεσματικότητά τους

2. Θεραπευτικός Σχεδιασμός (4 ώρες)

Κατάρτιση στον σχεδιασμό της θεραπείας αναφορικά με την εισαγωγή και εφαρμογή 

συμπεριφορικών τεχνικών:

� Ανασκόπηση και ιστορικά στοιχεία των συμπεριφορικών τεχνικών

� Στοιχεία που αφορούν στην αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή τους στις 

διάφορες διαταραχές, προϋποθέσεις εφαρμογής

� Η φύση του παθολογικού άγχους, παράγοντες εγκατάστασης και διατήρησης

� Είδη και μορφή συμπεριφορικών τεχνικών, βιολογική υποστήριξη της 

χρησιμότητάς τους, παράγοντες που αφορούν στην αποτελεσματικότητά τους

� Σχεδιασμός αποτελεσματικών ως προς την μορφή και τον τρόπο εφαρμογής 

συμπεριφορικών ασκήσεων
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3. Κλινική Εφαρμογή (8 ώρες)

Εφαρμογή των παραπάνω με στόχων την αύξηση των δεξιοτήτων και της ικανότητας των 

θεραπευτών. Εργασία σε παραδείγματα πραγματικών περιστατικών με βιωματικές ασκήσεις 

και παίξιμο ρόλων.

Β. Εφαρμογή των συμπεριφορικών τεχνικών σε διάφορες 

διαταραχές

40 διδακτικές ώρες

1.Αγοραφοβία και Διαταραχή Πανικού: Η παρουσία του θεραπευτή και η 

έκθεση σε ιδιοδεκτικά ερεθίσματα (4 ώρες)

Εφαρμογή συμπεριφορικών τεχνικών για τις συγκεκριμένες διαταραχές. Έμφαση στις 

τεχνικές που πραγματοποιούνται με την παρουσία του θεραπευτή καθώς και την αντιμετώπιση 

και εξοικείωση του πάσχοντα με τα σωματικά του συμπτώματα. 

� Εκπαίδευση σε ασκήσεις που αφορούν στις διαφορετικές μορφές καταναγκασμών, 

όπως καθαρισμού, τακτοποίησης, επανελέγχου, αποφυγής αλλά και σε καθαρές 

ιδεοληψίες

� Αντιμετώπιση της διαταραχής υπερσυσσώρευσης αντικειμένων

� Διαχείριση των επιβεβαιώσεων 

� Εμπλοκή οικογένειας και ορισμός συνθεραπευτών

2. Κοινωνική φοβία: Όταν οι αποφυγές έχουν λογική (4 ώρες)

Έμφαση στην διαχείριση συνθηκών όπου οι αποφυγές έχουν λογική βάση.  Εξήγηση της 

αναγκαιότητας της έκθεσης σε αυτές τις συνθήκες, εμπλοκή των θεραπευομένων και 

σχεδιασμός αποτελεσματικών στόχων. Βιωματικές ασκήσεις.

3. Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή: Έκθεση και εμποδισμός απάντησης 

(8 ώρες)

Έμφαση στην εκπαίδευση στις τεχνικές της έκθεσης και του εμποδισμού απάντησης.

4. Αξιολόγηση - προβλήματα και η «βολή της άβολης θέσης» (4 ώρες)

Έμφαση στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συμπεριφορικών ασκήσεων που 

πραγματοιούνται μεταξύ των συνεδριών, όπως αυτές καταγράφονται από τους 

θεραπευόμενους στα ημερολόγια που τηρούν. Εντοπισμός προβλημάτων, σφαλμάτων ή 

δυσκολιών στην εφαρμογή και πραγματοποίηση αλλαγών στην μορφή και το περιεχόμενο των 

ασκήσεων. Το πρόβλημα «της βολής της άβολης θέσης».
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5. Ειδικές φοβίες: Θεραπεία σε μία συνεδρία και Φοβία αίματος-

τραύματος: (4 ώρες)

Έμφαση στην θεραπεία μιας συνεδρίας καθώς και τις ειδικές τεχνικές που απαιτεί η φοβία 

αίματος-τραύματος. Εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη ένταση των μυών.

6. Διαταραχή Μετατραυματικού Άγχους (4 ώρες)

Έμφαση στις συμπεριφορικές τεχνικές που αφορούν στην συγκεκριμένη διαταραχή ανάλογα 

με το είδος του τραύματος. Εκπαίδευση στην τεχνική της έκθεσης στη φαντασία.

7. Τριχοτιλλομανία - Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια - Άγχος 

για την υγεία (4 ώρες)

Έμφαση στις τεχνικές που αφορούν στις συγκεκριμένες διαταραχές. Εκπαίδευση στην 

τεχνική της αντιστροφής της συνήθειας για τη θεραπεία της τριχοτιλλομανίας. Προσαρμογή 

ασκήσεων έκθεσης ανάλογα με το πρόβλημα υγείας, την πάθηση ή το σύμπτωμα που προκαλεί 

παθολογικό άγχος στον θεραπευόμενο.

8. Σύνθετα περιστατικά (4 ώρες)

Έμφαση στην διαχείριση περιστατικών με συνοσηρότητα ή σύνθετα περιστατικά με 

γενικότερες δυσκολίες, όπως προβλήματα υγείας, αντικειμενικές δυσκολίες, προβλήματα 

σχέσεων, χρήση ουσιών, παράλληλη φαρμακοθεραπεία. Ιεράρχηση δυσκολιών και διαχείριση, 

σχεδιασμός κατάλληλων ασκήσεων, εφαρμογή συνδυαστικών ασκήσεων. 

9. Πρόληψη υποτροπής και γενίκευση: φτάνοντας προς τη λήξη της 

θεραπείας. Ο θεραπευόμενος γίνεται θεραπευτής του εαυτού του (4 ώρες)

Εκπαίδευση για τον ρόλο των συμπεριφορικών τεχνικών στην πρόληψη υποτροπής και την 

διατήρηση των θεραπευτικών κερδών. Έμφαση στην προσπάθεια να γίνει ο θεραπευόμενος 

θεραπευτής του εαυτού του, να σχεδιάζει συμπεριφορικούς στόχους έκθεσης και να 

αντιμετωπίζει μικρές δυσκολίες και υποτροπές. Εκπαίδευση στον σχεδιασμό ασκήσεων 

συντήρησης πριν αλλά και μετά τη λήξη της θεραπείας. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α΄ Μέρος (20 ώρες)

Αύξηση των γνώσεων για τις τεχνικές, τους τρόπους 

και τις προϋποθέσεις εφαρμογής τους και την 

αποτελεσματικότητά τους.

Αύξηση των γνώσεων του θεραπευτή αναφορικά με την 

παρουσίαση στον θεραπευόμενο της λογικής και της 

ανάγκης εφαρμογής συμπεριφορικών τεχνικών,  την 

επιλογή των κατάλληλων για την περίσταση τεχνικών 

και τον σχεδιασμό θεραπευτικών ασκήσεων που 

βασίζονται σε αυτές. 

Εισαγωγή

Θεραπευτικός 

Σχεδιασμός

Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να 

πραγματοποιήσει όσα έμαθε στις προηγούμενες 

εισηγήσεις σε παραδείγματα πραγματικών 

περιστατικών με βιωματικές ασκήσεις και παίξιμο 

ρόλων.

Εξέταση αρνητικών πεποιθήσεων. 

Κλινική εφαρμογή

Β΄ Μέρος (40 ώρες)

Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να 

πραγματοποιήσει συμπεριφορικές ασκήσεις μαζί με τον 

θεραπευόμενο, να τον βοηθήσει να εκτεθεί και να 

εξοικειωθεί με τα σωματικά του συμπτώματα.

Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να διαχειριστεί 

συνθήκες όπου οι αποφυγές έχουν λογική βάση, να 

εξηγήσει την αναγκαιότητα της έκθεσης, να εμπλέξει 

τον θεραπευόμενο και να σχεδιάσει αποτελεσματικούς 

στόχους. 

Διαταραχή πανικού-

Αγοραφοβία:

Η παρουσία του 

θεραπευτή και η έκθεση 

σε ιδιοδεκτικά 

ερεθίσματα

Κοινωνική φοβία:

Όταν οι αποφυγές 

έχουν λογική

Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή στις τεχνικές 

της έκθεσης και του εμποδισμού απάντησης, τον 

σχεδιασμό ασκήσεων για τις διαφορετικές μορφές 

καταναγκασμών αλλά και καθαρά ιδεοληψιών, την 

διαχείριση των επιβεβαιώσεων καθώς και την 

εμπλοκή της οικογένειας σε ρόλο συνθεραπευτή

Ιδεοψυχαναγκαστική 

διαταταχή:

Έκθεση και 

εμποδισμός 

απάντησης

Δύο εισηγήσεις

(8 ώρες)

Μία εισήγηση

(4 ώρες)

Μία εισήγηση

(4 ώρες)

Μία εισήγηση

(4 ώρες)

Δύο εισηγήσεις

(8 ώρες)

Δύο εισηγήσεις

(8 ώρες)



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 7

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Β΄ Μέρος (συνέχεια)

Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να αξιολογεί 

την αποτελεσματικότητα των συμπεριφορικών 

ασκήσεων που πραγματοποιούνται μεταξύ των 

συνεδριών, να εντοπίζει πιθανά προβλήματα ή 

σφάλματα και να επανεκτιμά τη μορφή και το 

περιεχόμενό τους. 

Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να διαχειριστεί 

ειδικές φοβίες σε μία συνεδρία καθώς και τη φοβία 

αίματος-τραύματος. Εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη 

ένταση των μυών.

Αξιολόγηση-προβλήματα 

και «η βολή της άβολης 

θέσης»

Ειδικές φοβίες: 

Θεραπεία σε μία 

συνεδρία

Φοβία αίματος-

τραύματος

Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να σχεδιάσει και 

να εφαρμόσει ασκήσεις που αφορούν στο τραύμα 

καθώς και να εφαρμόσει έκθεση στην φαντασία.  

Διαταταχή 

μετατραυματικού 

άγχους

Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να εφαρμόσει 

συμπεριφορικές τεχνικές στις συγκεκριμένες 

διαταραχές. Εκπαίδευση στην τεχνικής της 

αντιστροφής της συνήθειας και στον σχεδιασμό 

ασκήσεων ανάλογα με την πάθηση ή το σύμπτωμα που 

προκαλεί άγχος. 

Τριχοτιλλομανία 

Παθολογική 

ενασχόληση με 

τυχερά παιχνίδια

Άγχος για την υγεία

Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να διαχειριστεί 

περιστατικά με συνοσηρότητα ή γενικότερες 

δυσκολίες, να ιεραρχήσει τα προβλήματα και να 

εφαρμόσει συνδυαστικές ασκήσεις.  

Σύνθετα 

περιστατικά

Αύξηση της ικανότητας του θεραπευτή να 

χρησιμοποιήσει τους συμπεριφορικούς στόχους ως 

εργαλεία πρόληψης της υποτροπής και διατήρησης των 

θεραπευτικών κερδών. Έμφαση στην προσπάθεια να 

γίνει ο θεραπευόμενος θεραπευτής του εαυτού του, να 

σχεδιάζει συμπεριφορικούς στόχους έκθεσης και να 

αντιμετωπίζει μικρές δυσκολίες και υποτροπές. 

Εκπαίδευση στον σχεδιασμό ασκήσεων συντήρησης.

Πρόληψη υποτροπής 

και γενίκευση: 

φτάνοντας προς τη 

λήξη της θεραπείας. 

Ο θεραπευόμενος 

γίνεται θεραπευτής 

του εαυτού του

Παρουσίαση ημερολογίων

Μια εισήγηση

(4 ώρες)

Μια εισήγηση

(4 ώρες)

Μια εισήγηση

(4 ώρες)

Μια εισήγηση

(4 ώρες)

Μια εισήγηση

(4 ώρες)

Μια εισήγηση

(4 ώρες)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται: 

1. Παρουσία τουλάχιστον στις 13 από τις 15 θεωρητικές συναντήσεις

2. Ολοκλήρωση της κλινικής πρακτικής σε 2 περιστατικά

3. Παρουσία τουλάχιστον στις 8 από τις 10 εποπτείες

4. Συστηματική τήρηση φακέλων για κάθε περιστατικό

5. Βαθμός τουλάχιστον 6 στις γραπτές εξετάσεις

6. Παράδοση αναφοράς ημερολογίου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Τo Εργαστήριο Κλινικής Εκπαίδευσης στις Συμπεριφορικές Τεχνικές διαρκεί περίπου 8 

μήνες (160 ώρες) και ξεκινά στις 20 Νοεμβρίου 2014. 

Το Εργαστήριο διεξάγεται στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών 

(Γλάδστωνος 10, 106 77, πλατεία Κάνιγγος, 5ος όροφος) κάθε Πέμπτη, από τις 17.00 

έως τις 21.00.

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος του Εργαστηρίου ανέρχεται στα 680 ευρώ για το Α’ Μέρος (θεωρητική 

κατάρτιση) και στα 550 ευρώ για το Β’ Μέρος (κλινική εργασία υπό εποπτεία). Θα δοθεί 

φάκελος άρθρων, σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Η επιτυχής παρακολούθηση κάθε 

μέρους οδηγεί σε επίσημη βεβαίωση σπουδών από κρατικά αναγνωρισμένο Κέντρο δια 

βίου μάθησης. Προσφέρονται δυνατότητες διακανονισμού της εξόφλησης των 

διδάκτρων. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους και Παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι 

φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Γνωσιακή – 

Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία που οδηγεί σε accreditation από τη European 

Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Αιτήσεις συμμετοχής συναδέλφων 

με αποδεδειγμένη εκπαίδευση ή/και κλινική εμπειρία στη γνωσιακή – συμπεριφορική 

ψυχοθεραπεία θα εξεταστούν κατά περίπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη 

γραμματεία μέχρι την Τρίτη 11 Νοεμβρίου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, 

e-mail: info@cbt.edu.gr). Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω προφορικής συνέντευξης την 

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου. 



Η Πασχαλιά Μυτσκίδου είναι Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου και accredited στην εφαρμογή της γνωσιακής – συμπεριφορικής 

ψυχοθεραπείας από τη .

Από το 1996 ασκεί ιδιωτικά το έργο του Ψυχολόγου και είναι μέλος της 

, της Έρευνας της 

Συμπεριφοράς και του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, των 

της  και 

ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας. 

Με πολυετή θεραπευτική εμπειρία στην αντιμετώπιση των Αγχωδών 

Διαταραχών, υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του 

ΤΕΙ Αθηνών ενώ εξακολουθεί να συνεργάζεται με το Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας 

της Συμπεριφοράς, τη Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς του ΚΨΥ, το Ερευνητικό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) όπου διδάσκει και ασκεί εποπτεία. 

European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies

European 

Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies Ελληνικής Εταιρείας 

Κλάδων Κλινικής και Θετικής Ψυχολογίας Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
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