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ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ- ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Υγείας, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς προς τους ασφαλισμένους 
του, σας ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει βιωματικό – ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα: «Κατανόηση και 
Διαχείριση του Θυμού». 
Ο θυμός, όπως όλα τα υπόλοιπα συναισθήματα, ανήκει στη γκάμα των ανθρώπινων εμπειριών και βιωμάτων 
και δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα. Ωστόσο, καταλήγει να γίνεται δυσλειτουργικός όταν συμβαίνει πολύ συχνά 
ή εκδηλώνεται με μεγάλη ένταση, καθώς και όταν οδηγεί σε συμπεριφορές που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο 
τον εαυτό ή και τους άλλους και εμποδίζει την εκπλήρωση σημαντικών προσωπικών στόχων. Πολύ συχνά ο 
θυμός βρίσκεται στον πυρήνα πολλών προβλημάτων στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων, όπως των 
εργασιακών και των οικογενειακών.   
Το εργαστήριο επικεντρώνεται στην κατανόηση αυτού του σύνθετου συναισθήματος και στην αποκωδικοποίησή 
του, καθώς, συχνά, κάτω από τον θυμό υπάρχουν βαθύτερα συναισθήματα, όπως ματαίωση, φόβος, ενοχή και 
ντροπή. Επιπλέον, θα διερευνηθούν οι άμεσες και οι έμμεσες εκδηλώσεις θυμού, και θα παρουσιαστούν 
τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείρισή τους.  
Το εργαστήριο συντονίζει η κα Φωτεινή Λέκκα, MSc, PhD, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχολόγος 
Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2023 και ώρες 16:00 – 19:00 στην αίθουσα 
του Σ.Υ.Τ.Ε. (οδός Λέκκα 23-25). Θα υπάρχει δυνατότητα δια ζώσης και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω 
της πλατφόρμας Webex. Για τη δια ζώσης παρακολούθηση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με όριο 
συμμετεχόντων τα 35 άτομα.  
Δηλώσεις συμμετοχής έως 03 Φεβρουαρίου 2023, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του 
Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας (kinoniki@atpsyte.gr) αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, τον  Αριθμό 
Μητρώου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, επισημαίνοντας εάν η παρακολούθηση θα γίνει δια ζώσης ή 
διαδικτυακά. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στη Γραμματεία του Τομέα Πρόνοιας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., στο τηλέφωνο 210-3204960. 

 
Για το Δ.Σ. του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. 
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