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Ο Βαζίιεο . Βαζηιείνπ έρεη πηπρίν Φπρνινγίαο από ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Μεηαπηπρηαθό ζηε Κιηληθή 

Φπρνινγία από ην Παλεπηζηήκην Οπαιίαο, νπόλζη (University of Swansea) θαη Γηδαθηνξηθό ζηε Κιηληθή 

Φπρνινγία από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Δπίζεο, έρεη ιάβεη Μεηαπηπρηαθό Πηζηνπνηεηηθό (Pg. Cert.) ζηε 

Γηδαζθαιία & Μάζεζε ζηε Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην Δζληθό Παλεπηζηήκην Ιξιαλδίαο, Κόξθ (UCC). 

 

ηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο θαηάξηηζεο έρεη ιάβεη εθπαίδεπζε ζε λέν Γλσζηαθό-ζπκπεξηθνξηθά ζεξαπεπηηθά 

ζρήκαηα βαζηδόκελα ζην πιαίζην (π.ρ. Θεξαπεία Απνδνρήο & Γέζκεπζεο, Δλζπλεηδεηόηεηα) από ην 

ACTHealthy: Δξγαζηήξην Κιηληθήο Φπρνινγίαο & πκπεξηθνξηθήο Ιαηξηθήο, Σκήκα Φπρνινγίαο, 

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Δπίζεο, νινθιήξσζε κέξνο ηεο θιηληθήο ηνπ εθπαίδεπζεο γηα πξνγξάκκαηα αιιαγήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο ζηε Κιηληθή «Κιήβειαλη» (Cleveland Clinic Foundation), 

ηνπ Νεπξνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Οράην (Neurological Institute Ohio) θαη ζην πξόγξακκα πκπεξηθνξηθήο 

Τγείαο (Behavioral Health Partial Program-BHPP), Ννζνθνκείν McLean, Ιαηξηθή ρνιή Υάξβαξλη, 

Μαζαρνπζέηε, ΗΠΑ. 

 

Γηα 2 ½ ρξόληα ππήξμε Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο θαη Λέθηνξαο ζηε ρνιή Δθαξκνζκέλεο Φπρνινγίαο, 

Δζληθό Παλεπηζηήκην Ιξιαλδίαο, Κνξθ (UCC) δηακνξθώλνληαο ςεθηαθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο 

(personalized computer/phone-based apps) ζε λεαξό ελήιηθν πιεζπζκό. 

 

Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηε πκπεξηθνξηθή Ιαηξηθή (π.ρ, εθπαίδεπζε δεμηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο ζε πξνζσπηθό πγείαο), ζηελ αλάπηπμε παξεκβάζεσλ ζε ελήιηθν πιεζπζκό κε ρξόληα 

πξνβιήκαηα πγείαο (π.ρ., ρξόλην πόλν) θαζώο θαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο κε θίλδπλν αλάπηπμεο 

πξνβιεκαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ (π.ρ. θαηάρξεζε νπζηώλ) ή πξνβιεκάησλ πγείαο (π.ρ., παηδηαηξηθό πόλν, 

θαξθίλν).  

 

Η έξεπλα ηνπ εμεηάδεη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλεο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

(process-based CBT) ζα κπνξνύζαλ λα εθαξκνζηνύλ εθηόο ηνπ παξαδνζηαθνύ πιαηζίνπ αηνκηθήο 

ςπρνζεξαπείαο (εθηόο δσκαηίνπ ζεξαπείαο) θαη κέζσ πξνζσπνπνηεκέλσλ εθαξκνγώλ ζην πεδίν (π.ρ., 

ςεθηαθέο παξεκβάζεηο, νκαδηθά βξαρεία πξνγξάκκαηα, δεκόζηεο παξεκβάζεηο πγείαο, θιπ).  

 

Ο Γξ. Βαζηιείνπ ρξεζηκνπνηεί κεηθηέο κεζνδνινγίεο έξεπλαο (ζύλζεζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ 

δεδνκέλσλ), ζπκκεηνρηθό εξεπλεηηθό ζρεδηαζκό (παξεκβάζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη από ηνπο ρξήζηεο 

ππεξεζηώλ πγείαο, π.ρ. PPI), θαζώο θαη πνιπκεηαβιεηά κνληέια θιηληθώλ ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηώλ θαη 

ζηηγκηαία δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από κεζόδνπο αηνκηθήο πεξίπησζεο (N-of-1, EMA).  

 

Η έξεπλα ηνπ έρεη κέρξη ηώξα δεκνζηεπηεί ζην αλώηεξν 10% ησλ πην γλσζηώλ πεξηνδηθώλ ζηνλ ηνκέα 

(ζηνηρεία SciVal, Scopus) θαη ζε πεξηνδηθά κε κεγάιε απήρεζε, όπσο ην Journal of Pain, Psychology & 

Health, θιπ. Παξάιιεια, έρεη δεκηνπξγήζεη πάλσ από 7 θιηληθά πξσηόθνιια γηα επαγγεικαηίεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη έρεη εμαζθαιίζεη πάλσ από >70.000 € (grants, n=9) ζε ρξεκαηνδόηεζε σο Δπηζηεκνληθά 

ππεύζπλνο (ΔΤ) ησλ εξεπλεηηθώλ ηνπ έξγσλ θαη > 17.000 € (travel grants, n=18) ρξεκαηνδόηεζε γηα 

εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη εθπαίδεπζε. ηελ παξνύζα θάζε είκαη εθιεγκέλνο πξόεδξνο ηνπ ηνπηθνύ 

θεθαιαίνπ «Διιάδαο-Κύπξνπ» ηνπ δηεζλνύο νξγαληζκνύ Association for Contextual & Behavioral Science 

(ACBS).  

 

Μπνξείηε λα δείηε ην ζύλνιν ηεο αθαδεκατθήο ηνπ δνπιεηάο ζε έλαλ από ηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο: 

 

 Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Vasilis-Vasiliou  

 

 Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3501-4093  

https://www.researchgate.net/profile/Vasilis-Vasiliou
https://orcid.org/0000-0003-3501-4093


 

 Google scholar profile: 

https://scholar.google.com/citations?user=CbwabTgAAAAJ&hl=en  

 

 

https://scholar.google.com/citations?user=CbwabTgAAAAJ&hl=en

