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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Η Άννα Τσιμπουκλή, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, ορκωτό μέλος της Ένωσης Βρετανών 

Ψυχολόγων (BPS) και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), εργάζεται στο ΚΕΘΕΑ ως 
Υπεύθυνη του Τομέα Εκπαίδευσης από το 1992 με κύρια αρμοδιότητα τον σχεδιασμό, την 
υλοποίηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας και υπό απεξάρτηση άτομα. Τα τελευταία 18 έτη (1998-2017) συνεργάζεται 
επίσης με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (www.eap.gr) έχοντας αναλάβει διδακτικό έργο 
καθώς και την εποπτεία σειράς διπλωματικών εργασιών φοιτητών των Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών  ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’ και ‘Σπουδές στην Εκπαίδευση’.  Διδάσκει 
επίσης στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc) Ποινικό Δίκαιο και 
Εξαρτήσεις που υλοποιείται από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το 
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), το μάθημα Πολιτικές Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων, Έγκαιρης Παρέμβασης και Αγωγής Υγείας. 

Ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Institute of Education του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου το 1995, ως υπότροφος του Economic and Social Research Council ενώ από το ίδιο 
πανεπιστήμιο έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΑ) στην Ψυχολογία της 
Εκπαίδευσης (1989), με υποτροφία του κληροδοτήματος Βέλλιος Βαρώνος και Δίπλωμα 
(DipEd) Παιδαγωγικής (1988) έχοντας ήδη αποφοιτήσει από τη Ράλλειο Παιδαγωγική 
Ακαδημία Πειραιώς (1985).  Στην περίοδο 2000 -2003 ως υπότροφος του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα (Honorary Research 
Fellow) στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής (Institute of Psychiatry) King’s College, με θέμα την 
εκπαίδευση στελεχών ψυχικής υγείας.   

Στις επιστημονικές της δραστηριότητες εντάσσεται η συμμετοχή της σε επιτροπές 
επιστημονικών περιοδικών καθώς και σε επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους. 
Είναι ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και του 
Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής Πιστοποίησης Συμβούλων Εξαρτήσεων IC&RC. 
Είναι επίσης μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Περιοδικού, Εκπαίδευση Ενηλίκων, 
Αν/ρια Διευθύντρια Έκδοσης του Περιοδικού Εξαρτήσεις, μέλος της διεθνούς εκδοτικής 
επιτροπής του περιοδικού Drugs: Education,Prevention and Policy και μέλος του Δ.Σ. του ISAJE 
(International Society of Addiction Journals Editors). 

Έχει εκπαιδεύσει στελέχη ψυχικής υγείας, εκπαιδευτές ενηλίκων και ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων καθώς και στελέχη θεραπείας και πρόληψης των εξαρτήσεων επί σειρά 
ετών ενώ έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 
Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου Δυναμική των Ομάδων και Αλλαγή στους Οργανισμούς, που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.  
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