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Εισαγωγή: Η εμφάνιση και εξέλιξη της Γνωσιακής 

Συμπεριφοριστικής Θεραπείας στην Ελλάδα

 Οι θεμελιώδεις αρχές του Γνωσιακού- Συμπεριφοριστικού μοντέλου, 
αλλά και εν γένει των γνωσιακών-συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων 
ήδη εντοπίζονται στην ύστερη ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή μέσα 
από τις θεωρητικές αρχές της στωικής και επικούρειας φιλοσοφίας. 

 Σε ό,τι αφορά τη σύγχρονη και πρόσφατη ελληνική πραγματικότητα, 
η εμφάνιση του ΓΣΘ μοντέλου ξεκινά τη δεκαετία του 1970, όταν και οι 
πρώτοι Έλληνες ψυχίατροι και ψυχολόγοι με σπουδές κατά κύριο 
λόγο στο εξωτερικό στο πεδίο της ΓΣΘ (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Γερμανία, Αυστρία), επέστρεψαν στην Ελλάδα και άρχισαν να 
εφαρμόζουν το ΓΣΘ μοντέλο κλινικά και ερευνητικά. 



Κύριοι 

σταθμοί

 1971: Δημοσιεύεται η διδακτορική του διατριβή του 
Ιωάννη Μπουλουγούρη με τίτλο «Μια συγκριτική μελέτη 
της κατακλυσμικής θεραπείας και της συστηματικής 
απευαισθητοποίησης σε φοβικές διαταραχές», η οποία 
συγκαταλέγεται στις πρώτες και θεμελιώδεις μελέτες που 
εκπονήθηκαν από Έλληνες συμπεριφοριστές.

 1974: Ιδρύεται με πρωτοβουλία του Ιωάννη 
Μπουλουγούρη ο πρώτος επιστημονικός φορέας για το 
συμπεριφορισμό στην Ελλάδα, η Ελληνική Εταιρεία 
Έρευνας της Συμπεριφοράς (Ε.Ε.Ε.Σ.).

 1976: Η Ε.Ε.Ε.Σ. ανέλαβε τη διοργάνωση στην Ελλάδα του 
6ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της E.A.B.T. στις Σπέτσες

 1979: Η Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε να 
προσφέρει θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στη 
Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία στα πλαίσια του 
προγράμματος εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία με 
οργανωτή και επιβλέποντα τον Καθηγητή Ευάγγελο 
Δημητρίου και συν-επιβλέποντα το Γρηγόρη Σίμο από το 
1987 και έπειτα.



Κύριοι 

Σταθμοί

 1979: Έγινε η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας 
ενός επιστημονικού περιοδικού για τη γνωσιακή 
συμπεριφοριστική θεραπεία στην Ελλάδα. Το 
πρώτο και μοναδικό τεύχος του περιοδικού «Αρχεία 
της Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης και Θεραπείας 
της Συμπεριφοράς» με εκδότη τον Ιωάννη 
Μπουλουγούρη.

 1981: Το Ψυχιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών ξεκίνησε μια σειρά διαλέξεων για τη 
γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία. Την ίδια 
χρονιά η Ελληνική Εταιρεία Ερεύνης της 
Συμπεριφοράς ανέλαβε για πρώτη φορά την 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Συμπεριφοριστικής Θεραπείας.

 Το 1988 ξεκίνησε ανεπίσημα να προσφέρεται 
εκπαίδευση στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία στο 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών. 



Κύριοι 

Σταθμοί

 1992: Ιδρύεται από μέλη της Ε.Ε.Ε.Σ το Ινστιτούτο Έρευνας 
της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Σ.), μετέπειτα  Ινστιτούτο Έρευνας 
και Θεραπείας της Συμπεριφοράς (Ι.Ε.Θ.Σ.). Το Ι.Ε.Θ.Σ 
ξεκίνησε με την ίδρυσή του να προσφέρει ένα τετραετές 
πρόγραμμα εκπαίδευσης στη γνωσιακή -
συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία σύμφωνο με τα 
κριτήρια εκπαίδευσης της E.A.B.C.T. ενώ οι σπουδαστές 
του προσέφεραν και ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες.

 1994: Το Ψυχιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών  
άρχισε να παρέχει μαθήματα διάρκειας ενός έτους στη 
Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία με κλινική 
πρακτική υπό εποπτεία, για ένα περιορισμένο  αριθμό 
εκπαιδευομένων. Την ίδια χρονιά (1994) ιδρύθηκε στη 
Θεσσαλονίκη ο πρώτος επιστημονικός φορέας για τη 
γνωσιακή - συμπεριφοριστική θεραπεία στη Βόρεια 
Ελλάδα, η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής
Ψυχοθεραπείας (Ε.Ε.Γ.Σ.Ψ.), η οποία έγινε μέλος της 
E.A.B.C.T. το 1995. 



Κύριοι 

Σταθμοί

 2001: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη το Παράρτημα 
Μακεδονίας της Ε.Ε.Ε.Σ., με σκοπό την προώθηση των 
σκοπών της Εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα και την 
παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στη γνωσιακή -
συμπεριφοριστική θεραπεία. 

 2005: Ιδρύεται το Τμήμα Θεραπειών Ενηλίκων του 
Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, 
με σκοπό την παροχή γνωσιακής - συμπεριφοριστικής 
ψυχοθεραπείας από εκπαιδευόμενους θεραπευτές. 

 2006: Ιδρύεται στην Αθήνα η Ελληνική Εταιρεία 
Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών (Ε.Ε.Γ.Ψ.),  μια αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την έρευνα στον τομέα 
της ψυχικής υγείας και την ανάπτυξη και εφαρμογή της 
γνωσιακής ψυχοθεραπείας.  Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η 
Ομάδα Παιδιών και Εφήβων στο Ινστιτούτο Έρευνας και 
Θεραπείας της Συμπεριφοράς, με σκοπό τη διάδοση της 
γνωσιακής συμπεριφοριστικής θεραπείας παιδιών και 
εφήβων, την έρευνα, τις επιμέλειες μεταφράσεων και τις 
εκδόσεις σχετικών βιβλίων.



Κύριοι 

Σταθμοί

 2009: Οργανώνεται από το Ινστιτούτο Έρευνας και 
Θεραπείας της Συμπεριφοράς και την Ελληνική Εταιρεία 
Έρευνας της Συμπεριφοράς το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Γνωσιακών – Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε 
Παιδιά και Εφήβους.

 2010: Ιδρύεται το Τμήμα Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων 
του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της 
Συμπεριφοράς με στόχο την παροχή γνωσιακής 
συμπεριφοριστικής θεραπείας σε παιδιά και εφήβους 
από εκπαιδευόμενους θεραπευτές υπό εποπτεία.

 2013: Ιδρύεται η Εταιρεία Γνωσιακών -
Συμπεριφοριστικών Σπουδών ως  Εργαστήριο 
Ελευθέρων Σπουδών – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, η 
οποία συνεχίζει  το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου 
Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς σε 
συμμόρφωση με τις αλλαγές στη νομοθεσία για τη μη 
τυπική εκπαίδευση,  ενώ το Δεκέμβριο του 2013 ιδρύθηκε 
το Δίκτυο θεραπευτών παιδιών και εφήβων, αποφοίτων 
του Ι.Ε.Θ.Σ.   



Κύριοι 

Σταθμοί

 2013: Ξεκινά από το Ι.Ε.Θ.Σ η έκδοση του «περιοδικού 
Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία», του 
πρώτου περιοδικού για τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική 
Θεραπεία στην Ελλάδα.

 2016-2017: Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της 
Συμπεριφοράς από κοινού με τον Οργανισμό 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου 
Αθηναίων, διοργανώνουν τρεις κύκλους διαλέξεων με 
ψυχοκοινωνική θεματολογία.

 2020: Το διάστημα 2-5 Σεπτεμβρίου, διοργανώθηκε 
διαδικτυακά, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, το 
Διεθνές Ευρωπαϊκό Συνέδριο της E.A.B.C.T. στην Αθήνα 
με αφορμή τα 50 έτη από την ίδρυση της, με αρωγή των 
εξής ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων: Ιατρική 
σχολή και Τμήμα ψυχολογίας (ΕΚΠΑ), ΙΕΘΣ-ΕΓΣΣ και ΕΕΕΣ. 
Στο συνέδριο συμμετείχαν οι Judith Beck, Paul Gilbert και 
Paul Salkovskis. 



Η εκπαίδευση στην Γνωσιακή Συμπεριφοριστική 

Θεραπεία στην Ελλάδα σήμερα
Η εκπαίδευση νέων θεραπευτών

Η εκπαίδευση στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία γίνεται

σήμερα στην Ελλάδα τόσο με ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά

προγράμματα, μερικά από τα οποία έχουν και την πιστοποίηση της

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Ψυχοθεραπειών

(European Association of Cognitive and Behavioral Therapies

E.A.B.C.T.) όσο και με προγράμματα εξοικείωσης / ευαισθητοποίησης

σε αυτή. Η Ε.Α.Β.C.T. απαρτίζεται από μέλη επιστημονικών εταιρειών από

το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, τα μεταπτυχιακά

προγράμματα ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία των Πανεπιστημίων

Αθηνών και Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα σπουδών

μαθήματα ευαισθητοποίησης στη ΓΣΘ, ενώ λιγότερο δομημένες μορφές
εκπαίδευσης υπάρχουν και σε προγράμματα ψυχολογίας άλλων

Πανεπιστημίων.



Εκπαιδευτικά προγράμματα Πιστοποιημένα από την 

E.Α.Β.C.T

 Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Tο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ήταν ο
πρώτος αστικός, μη κερδοσκοπικός φορέας που ξεκίνησε το
1992 να προσφέρει στην Αθήνα ένα ολοκληρωμένο τετραετές
πρόγραμμα εκπαίδευσης στη ΓΣΘ. Το πρόγραμμα απευθυνόταν
σε ψυχολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και
ειδικευομένους ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους και
περιελάμβανε 2.714 ώρες εκπαίδευσης: θεωρητική κατάρτιση και
εξετάσεις, εξειδικευμένα σεμινάρια, κλινική πρακτική με εποπτεία,
συμμετοχή σε ομάδα αυτογνωσίας, εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας.



Εκπαιδευτικά προγράμματα Πιστοποιημένα από την 

E.Α.Β.C.T

 Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών

Από το 2013, η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών
συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας

της Συμπεριφοράς , το οποίο πλέον λειτουργεί αποκλειστικά ως

ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών. Η Εταιρεία

Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών λειτουργεί επίσημα ως Κέντρο

δια βίου μάθησης επιπέδου 1 σε πλήρη συμμόρφωση με τη νέα εθνική

νομοθεσία για μη τυπική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία

ενηλίκων αποτελείται από 4 αυτοτελείς ενότητες που συνολικά

προσφέρουν μια πλήρη θεωρητική και κλινική κατάρτιση στο Γνωσιακό -

Συμπεριφοριστικό μοντέλο, σύμφωνα με τα πρότυπα εκπαίδευσης και
εποπτείας της E.A.B.C.T.



Εκπαιδευτικά προγράμματα Πιστοποιημένα από την 

E.Α.Β.C.T

Επιπλέον…

Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων αποτελείται από
δύο επιπρόσθετες ενότητες, που καλύπτουν θεωρία και κλινική πρακτική.

Η παρακολούθηση των ενοτήτων απευθύνεται σε Ψυχολόγους με άδεια

ασκήσεως επαγγέλματος και ειδικευμένους ή ειδικευόμενους Ψυχιάτρους

και Παιδοψυχιάτρους. Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται αυτόνομα, τόσο

στο θεωρητικό και πρακτικό της μέρος, όσο και σε αυτό της

αξιολόγησης. Με την επιτυχή παρακολούθηση κάθε ενότητας χορηγείται

Βεβαίωση Σπουδών.

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στην ΕΓΣΣ φοίτησαν 183 σπουδαστές, εκ 

των οποίων οι 79 ήταν νεοεισαχθέντες.



Εκπαιδευτικά προγράμματα Πιστοποιημένα από την 

E.Α.Β.C.T

 Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας 

Στη Θεσσαλονίκη, το αντίστοιχο ολοκληρωμένο πρόγραμμα,
πιστοποιημένο από την E.A.B.C.T., παρέχεται από την Ελληνική Εταιρεία

Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας. Η εκπαίδευση απευθύνεται

σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας (όπως ψυχιάτρους,

ψυχολόγους, ειδικευόμενους ψυχιάτρους) και απαιτεί την ανάλογη άδεια

ασκήσεως επαγγέλματος. Το πρόγραμμα είναι τριετές με το κύριο

βάρος της εκπαίδευσης στη διάρκεια του 1ου έτους να είναι στη

θεωρητική κατάρτιση, ενώ κατά τη διάρκεια του 2ου έτους και έπειτα είναι

στην κλινική εργασία με ανάληψη προοδευτικά αυξανόμενης δυσκολίας

περιστατικών. Εντούτοις, η θεωρητική εκπαίδευση συνεχίζεται και στο 2ο
έτος (αλλά και στο 3ο με τη μορφή του Journal Club) με προοδευτικά

μειούμενο αναλογικά χρόνο.



Εκπαιδευτικά προγράμματα Πιστοποιημένα από την 

E.Α.Β.C.T

Επιπλέον…

Μία από τις δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Γνωστικής Συμπεριφορικής

Ψυχοθεραπείας αφορά τη συνεργασία της με το Κέντρο Συμβουλευτικής 

και Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΚΣΣΦ), μια 

συνεργασία η οποία υλοποιήθηκε για πρώτη φορά την ακαδημαϊκή 

χρονιά 2012-2013.



Εκπαιδευτικά προγράμματα Πιστοποιημένα από την 

E.Α.Β.C.T

 Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς – Παράρτημα 
Μακεδονίας

Το Παράρτημα Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της
Συμπεριφοράς διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη κύκλους εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και εργαστηρίων στη ΓΣΘ, διάρκειας 3 ετών. Οι κύκλοι αυτοί
είναι πιστοποιημένοι από την E.A.B.C.T. Η ολοκλήρωσή τους σε
συνδυασμό με την παρεχόμενη πρακτική άσκηση προσφέρει τη
δυνατότητα για επάρκεια στη Γνωστική Συμπεριφοριστική
Ψυχοθεραπεία. Ακόμα, το παράρτημα οργανώνει κύκλους σεμιναρίων
με ειδίκευση στη θεραπεία ζεύγους στο εξειδίκευση στη Γνωστική
Συμπεριφοριστική ομαδική ψυχοθεραπεία και στις διατροφικές
διαταραχές πλαίσιο της Γνωστικής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας
Ζεύγους (διάρκειας 80 ωρών). Επίσης, παρέχει από το 2018 Πρόγραμμα
Εξειδίκευσης στην ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων. Στόχος του είναι η
εκπαίδευση, η πρακτική κλινική άσκηση με την ανάληψη περιστατικών.



Εκπαιδευτικά προγράμματα Πιστοποιημένα από την 

E.Α.Β.C.T

Στην Αθήνα…

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς, διοργανώνει διετές
εκπαιδευτικό κύκλο για τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία στις

διαταραχές πρόσληψης τροφής. Το πρώτο έτος παρακολούθησης,

αφορά την θεωρητική κατάρτιση, ενώ στο δεύτερο έτος περιλαμβάνεται

η κλινική πρακτική υπό εποπτεία με ανάληψη 2 περιστατικών, σε

συνεργασία με το ειδικό ιατρείο διαταραχών πρόσληψης τροφής της Α’

Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής.



Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση θεραπευτών

Στο ευρύτερο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης των

θεραπευτών, διοργανώνονται τακτικά από τους

πιστοποιημένους από την E.A.B.C.T. φορείς, σεμινάρια και

εργαστήρια, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση και

κατάρτιση των ενδιαφερομένων σε ορισμένες θεματικές και

στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων διαταραχών.



Για 

παράδειγμα…

 Η Εταιρία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, το έτος 2020-
2021, πραγματοποίησε εργαστήριο που αφορά την προσαρμογή 
του θεραπευτικού πρωτοκόλλου Trauma Focused Cognitive
Behavioral Therapy (TF-CBT) στη θεραπεία παιδιών και εφήβων που 
έχουν βιώσει ψυχολογικό τραύμα λόγω πολέμου, όσο και στους 
φροντιστές τους.

 Το Παράρτημα Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της 
Συμπεριφοράς, διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση 
και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, όπως Ομάδες Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης για τους νέους θεραπευτές και θεραπεύτριες που έχουν 
ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στη ΓΣΘ και έχουν λάβει την 
πιστοποίησή τους τα τελευταία χρόνια.

 η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας έχει 
διοργανώσει στο παρελθόν εφαρμοσμένα εργαστήρια με 
προσκεκλημένους, διακεκριμένους ομιλητές από τον διεθνή χώρο 
της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, όπως ο Arthur
Freeman και ο David A. Clark.



Ευαισθητοποίηση ΓΣΘ σε 

ευρύτερο φάσμα ειδικοτήτων

 Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ξεκίνησε το 2003 να 
προσφέρει τον Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική 
Ψυχοθεραπεία, ένα ανοιχτό πρόγραμμα που απευθυνόταν σε ειδικούς που 
επιθυμούν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη γνωσιακή συμπεριφοριστική 
θεωρία και πράξη , αλλά δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πλήρες 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή δεν πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής σε αυτό

 Το 2007 το Ι.Ε.Θ.Σ. άρχισε να προσφέρει και Κύκλο Ευαισθητοποίησης στη 
Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων, ο οποίος 
διεπόταναπό την ίδια συλλογιστική. Από το 2013 και έπειτα, η Εταιρεία Γνωσιακών 
Συμπεριφοριστικών Σπουδών, η οποία συνεχίζει το εκπαιδευτικό έργο του Ι.Ε.Θ.Σ., 
ανέλαβε την διοργάνωση και των δύο κύκλων μέχρι και το 2016.



Ευαισθητοποίηση ΓΣΘ σε 

ευρύτερο φάσμα ειδικοτήτων

 Για το έτος 2020-2021 διοργανώνεται από την ΕΓΣΣ σεμινάριο με τον 

τίτλο "Γνωσιακή συμβουλευτική και παρεμβάσεις", το οποίο 

απευθύνεται σε ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας και της ειδικής 
αγωγής που καλούνται να προσφέρουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες 

αυτόνομα ή στο πλαίσιο της δομής που εργάζονται.

 Αντίστοιχο πνεύμα διέπει τις Ημέρες Γνωριμίας (Open days) του 

παραρτήματος Μακεδονίας της Ε.Ε.Ε.Σ, που στοχεύουν στην 
ευαισθητοποίηση ειδικών ψυχικής υγείας στη Γνωσιακή -

Συμπεριφοριστική Θεραπεία.



Εκπαίδευση σε προσεγγίσεις του Τρίτου 

Κύματος

Κατά τα τελευταία χρόνια, σημειώνεται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις

προσεγγίσεις του Τρίτου Κύματος, καθώς και τις εξελίξεις στο πεδίο της

Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής θεραπείας συνολικά. Το Τρίτο Κύμα

θεραπειών δίνει έμφαση περισσότερο στη σχέση των ατόμων με τη

σκέψη και το συναίσθημα τους και όχι στο περιεχόμενό τους. Οι μέθοδοι

του Τρίτου Κύματος επικεντρώνονται στην ενσυνειδητότητα, την

αποδοχή των σκέψεων και των συναισθημάτων χωρίς προσπάθεια

τροποποίησης αυτών, τις αξίες, τους στόχους και τις μεταγνωσιακές

διεργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρείται τα τελευταία χρόνια από τους

κατ’ εξοχήν φορείς εκπαίδευσης της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής

Θεραπείας στην Ελλάδα, να διοργανωθούν Εργαστήρια και Σεμινάρια
για την εκπαίδευση των θεραπευτών στις παραπάνω προσεγγίσεις.



Προγράμματα 

εκπαίδευσης 

σε 

προσεγγίσεις 

του Τρίτου 

Κύματος

 Η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών 
Σπουδών, οργανώνει κάθε χρόνο από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σεμινάριο βασικής 
εκπαίδευσης στην Θεραπεία Αποδοχής και 
Δέσμευσης με εισηγήτρια τη Δρ. Αλεξάνδρα 
Χρυσάγη. Το Εργαστήριο, εστιάζει στο 
θεωρητικό υπόβαθρο της Θεραπείας Αποδοχής 
και Δέσμευσης, στον τρόπο παρέμβασης και 
στη χρήση βιωματικών τεχνικών, τόσο στο 
θεραπευτικό πλαίσιο όσο και στην 
καθημερινότητα των συμμετεχόντων .

 Στην ίδια λογική και απευθυνόμενο στο ίδιο 
κοινό, διοργανώθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020, σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης στη 
Θεραπεία Εστιασμένη στη 
Συμπόνια”(Compassion Focused Therapy-CFT) 
με εισηγήτρια την  Δρ. Αλεξάνδρα Χρυσάγη.



Προγράμματα 

εκπαίδευσης 

σε 

προσεγγίσεις 

του Τρίτου 

Κύματος

 Έχουν διοργανωθεί κατά το παρελθόν εργαστήρια 
εκπαίδευσης στις βασικές αρχές Ενσυνειδητότητας –
Αυτεπίγνωσης (Mindfulness) για ειδικούς ψυχικής υγείας 
με εισηγήτρια τη Ροζίνα Παλαιολόγου συνολικής 
διάρκειας τεσσάρων ημερών.

 Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς και το 
παράρτημά της στη Μακεδονία, οργανώνουν κάθε 
χρόνο προγράμματα εκπαίδευσης στις προσεγγίσεις του 
Τρίτου Κύματος. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
διοργανώνονται ετησίως εργαστήρια για την Εστιασμένη 
στη Συμπόνια Θεραπεία, πραγματοποιείται Εκπαίδευση 
του Συμπονετικού Νου από την ψυχολόγο Έλλη Θολούλη
και από το από το 2015 έως και το 2016 είχαν 
πραγματοποιηθεί εισαγωγικά σεμινάρια στη Διαλεκτική 
Συμπεριφορική Θεραπεία. Το παράρτημα της Εταιρείας 
στη Μακεδονία, οργάνωσε επίσης το 2018 διήμερο 
σεμινάριο Εκπαίδευσης του Συμπονετικού Νου 
(Compassion Mind Training) με εισηγήτρια την Έλλη 
Θολούλη.



Προγράμματα 

εκπαίδευσης 

σε 

προσεγγίσεις 

του Τρίτου 

Κύματος

 Στον τομέα της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας, 
διοργανώνεται ετησίως από το 2017 η βασική 
εκπαίδευση στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία 
(Foundational training) με εισηγητές τους Dr Anthony
DuBose και Δρ. Φραγκίσκο Γονιδάκη, ενώ το 2020 
πραγματοποιήθηκε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης (Comprehensive training) στη ΔΣΘ. Το 
εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με 
τον εκπαιδευτικό φορέα Behavioral Tech και την 
επιστημονική συνεργασία της A’ Ψυχιατρικής Κλινικής 
του ΕΚΠΑ και της Εταιρείας Γνωσιακών 
Συμπεριφοριστικών Σπουδών. Στους συμμετέχοντες 
δίνεται η δυνατότητα ανάληψης περιστατικών υπό 
εποπτεία στο πρόγραμμα Διαλεκτικής Συμπεριφορικής
Θεραπείας της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο, καθώς και στο Ινστιτούτο 
Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς. 

 Αντίστοιχο, μονοήμερο σεμινάριο, οργανώνεται ετησίως 
και από το παράρτημα Μακεδονίας της Ελληνικής 
Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς με τους ίδιους 
εισηγητές 



Ανοιχτές στην κοινότητα ΓΣΘ διαλέξεις 

Πέρα από την εξειδικευμένη και συνεχιζόμενη εκπαίδευση νέων 

θεραπευτών στην ΓΣΘ και τις προσεγγίσεις του Τρίτου Κύματος, έχει γίνει 

προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να εξακτινωθούν κάποια από τα οφέλη 

της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας προς την κοινότητα.

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς από κοινού με 

τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου 

Αθηναίων, έχουν διοργανώσει τρεις κύκλους διαλέξεων με 

ψυχοκοινωνική θεματολογία από το 2016 έως 2017. Οι εισηγητές ήταν 

μέλη του Ι.Ε.Θ.Σ.



Ανοιχτές στην κοινότητα ΓΣΘ διαλέξεις 

Το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016 έλαβε χώρα ο πρώτος κύκλος με τίτλο 
«Επειδή η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική» περιλαμβάνοντας 8 
ομιλίες. 

Με επίκεντρο το παιδί και τον έφηβο, διοργανώθηκε για το διάστημα Φεβρουαρίου-
Μαρτίου του 2017, ο δεύτερος κύκλος 6 διαλέξεων με τίτλο «Επειδή η ψυχική υγεία 
των παιδιών μας είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική» περιλαμβάνοντας 
θεματικές ενότητες, όπως ο σχολικός εκφοβισμός, το άγχος εξετάσεων και η 
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής.

Ο τελευταίος κύκλος -ομώνυμος του πρώτου- διοργανώθηκε το διάστημα 
Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του 2017 με τη μορφή 8 διαλέξεων και με ευρεία 
θεματολογία που περιλάμβανε ζητήματα, όπως την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, 
τη σύναψη συντροφικών σχέσεων στην ενήλικη ζωή, το άγχος και τον πανικό και τη 
σχέση γονέων-παιδιών.



Ανοιχτές στην κοινότητα ΓΣΘ διαλέξεις 

Η συνδιοργάνωση αυτή, αποτέλεσε και τη μοναδική -μέχρι στιγμής-

οργανωμένη προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης προς το 

ευρύ κοινό από τους βασικούς φορείς της Γνωσιακής 

Συμπεριφοριστικής Θεραπείας στην Ελλάδα. Με εφαλτήριο την όλο και 

αυξανόμενη επιστημονική κατάρτιση, την επιτυχία των εν λόγω 

διοργανώσεων, αλλά και των δεδομένων αναγκών της κοινότητας, 

αποτελεί συνεχιζόμενη πρόκληση η ανάληψη ακόμα περισσότερων 

πρωτοβουλιών των φορέων της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής 

Θεραπείας προς την κοινότητα.



Το Ελληνικό Περιοδικό Γνωσιακής-

Συμπεριφοριστικής Έρευνας και Θεραπείας 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς με τη

συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς ξεκίνησε

το 2013 τις διαδικασίες για την έκδοση του πρώτου (μετά το μοναδικό

τεύχος του «Αρχεία της Ελληνικής Εταιρείας Ερεύνης της

Συμπεριφοράς») επιστημονικού περιοδικού για τη γνωσιακή –

συμπεριφοριστική θεραπεία στην Ελλάδα, με τίτλο «Γνωσιακή -

Συμπεριφοριστική Έρευνα & Θεραπεία» και με Διευθυντή Σύνταξης και

Έκδοσης τον Κωνσταντίνο Ευθυμίου.

Σκοπός ήταν εξ ’αρχής να αποτελέσει ένα σημαντικό φόρουμ για την
περαιτέρω ανάπτυξη της προσέγγισης και να ανήκει στις σταθερές

βιβλιογραφικές πηγές που χρησιμοποιούν Έλληνες και ξένοι
επιστήμονες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το γνωσιακό-

συμπεριφοριστικό μοντέλο ερευνητικά και θεωρητικά.



Από το 2013…
 …έχουν εκδοθεί 7 τεύχη τα οποία περιλαμβάνονται σε 6 

τόμους, με ευρεία επιστημονική θεματολογία που πλέον 
μετρά πάνω από 40 δημοσιεύσεις. Μετά το θάνατο του 
Διευθυντή Σύνταξης, Κωνσταντίνου Ευθυμίου το Σεπτέμβρη 
του 2017, τη διεύθυνση ανέλαβε η ομότιμη καθηγήτρια 
Κλινικής Ψυχολογίας, Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι.

 Ενδεικτικά της μορφής, εν μέσω της πανδημίας του COVID-
19 εκδόθηκε έβδομο τεύχος Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, με 
προσκεκλημένες διευθύντριες συνταξης, την Έλλη 
Κουβαράκη και τη Μυρτώ Λεμονούδη. Σε αυτό το τεύχος 
του περιοδικού περιγράφονται μελέτες περίπτωσης με 
κύρια διάγνωση την Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 
προσωπικότητας, που αναφέρονται σε θεραπείες, που 
πραγματοποιήθηκαν υπό εποπτεία κατά την εκπαίδευση 
ψυχολόγων και ψυχιάτρων στο Ινστιτούτο Έρευνας και 
Θεραπείας της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) και έλαβαν χώρα στο 
πλαίσιο του Τμήματος Θεραπειών Ενηλίκων. Τέλος, γίνεται 
βιβλιοπαρουσίαση, καθώς και παρουσίαση των δράσεων 
του Ι.Ε.Θ.Σ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 



Συζήτηση – Προοπτικές για το Μέλλον

H Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία άρχισε να κάνει τα πρώτα 
βήματά της πριν περίπου 50 χρόνια στην Ελλάδα με πρωτοπόρους Έλληνες 
θεραπευτές που μεταλαμπάδευσαν στη χώρα τους τις γνώσεις που 
αποκόμισαν από τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα κατά τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια οργάνωσης φορέων 
με σκοπό τη συστηματική κλινική εφαρμογή της προσέγγισης, την 
εκπαίδευση νέων θεραπευτών, αλλά και την διεύρυνση του θεωρητικού 
πλαισίου μέσω της έρευνας.

Πλέον, η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία, αναδεικνύεται ως 
θεραπεία εκλογής σε όλο και περισσότερες διαταραχές και αυξάνεται ο 
αριθμός των ειδικών που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στο εν λόγω 
μοντέλο θεραπείας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικοί φορείς της είναι σε θέση 
να παρέχουν συστηματική εκπαίδευση σε επαγγελματικές ψυχικής υγείας, 
ενώ βήματα έχουν ξεκινήσει να γίνονται προς την κατεύθυνση της 
εισαγωγής νέων προσεγγίσεων στο εσωτερικό της ΓΣΘ, καθώς και της 
ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού σε ζητήματα ψυχοκοινωνικής 
φύσης υπό το πρίσμα της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας. 



Συζήτησης συνέχεια…

Δεδομένων των παραπάνω και καθώς η Γνωσιακή 

Συμπεριφοριστική Θεραπεία στην Ελλάδα εξελίσσεται διαρκώς, 

σημαντική πρόκληση αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση των 

εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, με την επιστημονικά πλαισιωμένη 

εισαγωγή νεώτερων προσεγγίσεων στην ελληνική επιστημονική 

κοινότητα, όπως είναι οι θεραπείες του Τρίτου Κύματος. Επιπλέον, είναι 

σημαντικό να αναπτυχθούν πιστοποιημένοι φορείς εκπαίδευσης στη 

ΓΣΘ, ιδιαίτερα σε επαρχιακές πόλεις, καθώς και να διευρυνθεί η 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την παροχή 

αποτελεσματικών ΓΣΘ παρεμβάσεων στην κοινότητα.



Σας ευχαριστώ πολύ!


