
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ  
 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
ΔΙΟΡΓΑΝΨΝΕΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΜΕ ΘΕΜΑ: 

 
««« MMM iii nnn ddd fff uuu lll nnn eee sss sss    [[[ εεε ννν σσσ υυυ ννν εεε ιιι δδδ ηηη τττ όόό τττ ηηη τττ ααα ]]]    ---    

ΑΑΑ πππ οοο δδδ οοο χχχ ήήή    κκκ ααα ιιι    ΔΔΔ έέέ σσσ μμμ εεε υυυ σσσ ηηη    γγγ ιιι ααα    ΑΑΑ λλλ λλλ ααα γγγ ήήή :::    

ΕΕΕ πππ εεε κκκ τττ εεε ίίί ννν οοο ννν τττ ααα ςςς    τττ ηηη    ΓΓΓ ννν ωωω σσσ τττ ιιι κκκ ήήή    ---     υυυ μμμ πππ εεε ---

ρρρ ιιι φφφ οοο ρρρ ιιι κκκ ήήή    ΘΘΘ εεε ρρρ ααα πππ εεε ίίί ααα »»»    

 

ΕΙΗΓΗΣΕ :  
 

ΈΈΈ λλλ εεε ννν ααα    ΦΦΦ άάά ιιι ννν τττ ςςς ,,,       

Χυχολόγος- Χυχοθεραπεύτρια,  Διδάκτωρ  Α.Π.Θ 

                              & 

ΠΠΠ ααα πππ ααα δδδ άάά κκκ ηηη ςςς    ΕΕΕ υυυ άάά γγγ γγγ εεε λλλ οοο ςςς ,,,       

Χυχολόγος-Χυχοθεραπευτής, Μετ. Διπλ. Κλιν. Χυχ., ΑΠΘ 
 

ΚΚΚ ΤΤΤ ΡΡΡ ΙΙΙ ΑΑΑ ΚΚΚ ΗΗΗ    222 777 /// 999 /// 222 000 111 555    

ώώώ ρρρ ααα :::    111 111 ... 333 000 ––– 111 888 ... 333 000    

   

τόχος είναι, να παρουσιασθούν οι νέες αυτές θεραπευτικές προσεγγίσεις και η 

σχέση τους με την Γνωστική - Συμπεριφορική Θεραπεία. 
Περιεχόμενο: Προηγείται η θεωρητική παρουσίαση των μοντέλων και η σχέση 

τους με την γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. 
Ακολουθούν βιωματικές ασκήσεις και παρουσιάζεται το πρόγραμμα της ενσυ-
νειδητότητα διάρκειας οκτώ εβδομάδων και οι βασικές στρατηγικές αποδοχής 
και δέσμευσης για αλλαγή. 

Διάρκεια: 8 ώρες– Φορηγείται βεβαίωση 

Διεξάγεται στην ΕΕΕΣ-Παράρτημα Μακεδονίας: 

Κόστος συμμετοχής:   50 ευρώ (επαγγελματίες) 
              35 ευρώ (μέλη της ΕΕΕΣ) 

         30 ευρώ (φοιτητές) 
         25 ευρώ (εκπαιδευόμενοι ΕΕΕΣ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ο απιθμόρ ηων ζςμμεηεσόνηων ζε κάθε Επγαζηήπιο είναι πεπιοπιζμένορ και καηαβάλλεηαι ςποσπεω-
ηικά  πποκαηαβολή μια εβδομάδα ππιν ηη διεξαγωγή ηος ζεμιναπίος, η οποία δεν επιζηπέθεηαι, εθό-
ζον δεν εμθανιζθεί ο ενδιαθεπόμενορ και επιζηπέθεηαι, εθόζον δεν ππαγμαηοποιηθεί ηο επγαζηήπιο. 

Πληροφορίες – Εγγραφές: 
ΕΕΕ – Παράρτημα Μακεδονίας 
Ερμού 48, 6ος όροφος, Θεσσαλονίκη 

Σηλ. 2310 274 610, 
 www.cognitivebehaviour.gr   - e  mail : eeesm@otenet.gr  

http://www.cognitivebehaviour.gr/
mailto:eeesm@otenet.gr

