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Λευκωσία, 20 Ιουλίου 2016 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

H Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Καρεκλά εξελέγη μέλος του ΔΣ του 

 Παγκόσμιου Οργανισμού Πλαισιακών Επιστημών της Συμπεριφοράς  

Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η 
Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 
Ψυχολογίας και υπεύθυνη του Eργαστηρίου 
Κλινικής Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής 
Ιατρικής - ACThealthy του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Μαρία Καρεκλά. Εξελέγη μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πλαισιακών 
Επιστημών της Συμπεριφοράς (Association 
for Contextual Behavioral Science, ACBS), 
μεταξύ αξιόλογων συναδέλφων της από 
ολόκληρο τον κόσμο. Το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού ανέλαβε καθήκοντα στις 20 Ιουνίου 2016 με την 
ολοκλήρωση του ετήσιου συνεδρίου στο Σιάτλ των ΗΠΑ.  

To ACBS ιδρύθηκε το 2005 με στόχο την ενίσχυση και διάχυση της έρευνας σε παγκόσμιο 
επίπεδο στον τομέα της λειτουργικής γνωστικό-συμπεριφορικής θεραπείας και επιστήμης, και 
τη βελτιστοποίηση παροχής υπηρεσιών βάσει τεκμηριωμένων κλινικών μελετών που 
σκοπεύουν στην αύξηση της ποιοτικής ζωής των ανθρώπων. Σήμερα ο οργανισμός αριθμεί 
περισσότερα από 8.000 μέλη.  
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Η Δρ Μαρία Καρεκλά είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Πλαισιακών Επιστημών της 
Συμπεριφοράς από την ίδρυσή του και υπηρέτησε προηγουμένως ως μέλος της διοικητικής 
υπό-επιτροπής του οργανισμού σχετικά με τη Πλαισιακή Συμπεριφορική Ιατρική από το 2012-
2015. Στη Δρα Καρεκλά έχει απονεμηθεί, επίσης από τον ίδιο οργανισμό, ο τίτλος της 
Εκπαιδεύτριας Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης (Acceptance and Commitment Therapy), 
τον οποίο κατέχουν μόνο περίπου 40 άτομα ανά το παγκόσμιο. Η Δρ Καρεκλά  είναι η 
μοναδική επιστήμονας στην νοτιο-ανατολική Μεσόγειο που έχει αξιολογηθεί και μπορεί να 
εκπαιδεύει καθώς και να εποπτεύει νέους θεραπευτές στη συγκεκριμένη ψυχολογική 
θεραπευτική προσέγγιση.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αφού 
συνεχάρη την Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Καρεκλά για την τιμητική αυτή διάκριση τόνισε ότι 
η εν λόγω εκλογή της αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το πόσο μπορεί να προσφέρει στην 
τοπική, ευρωπαϊκή και διεθνή κοινωνία η εμπειρογνωμοσύνη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Η εκλογή της, εκτός από την ίδια την καθηγήτρια, τιμά και βοηθά 
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέσω της συγκεκριμένης εκλογής, το Ίδρυμα εδραιώνει μια 
ακόμη συνεργασία με παγκόσμιο οργανισμό και ενισχύει τη διεθνή παρουσία του 
Πανεπιστημίου σε έναν ακόμη τομέα δραστηριοποίησης της παγκόσμιας επιστημονικής 
κοινότητας», κατέληξε ο Πρύτανης. 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


