
 

 

 

 

 

Λύκου Ευδοξία, Msc  

Η κα Λύκου Ευδοξία είναι Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, με μετεκπαίδευση στην 
Νευροψυχολογία. Διαθέτει πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Victor Segalen 
Bordeaux II της Γαλλίας και μεταπτυχιακό τίτλο στην Κλινική Ψυχοπαθολογία από το 
Πανεπιστήμιο Aix-Marseille I της Γαλλίας. Έχει εκπαιδευτεί στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική 
Ψυχοθεραπεία σε 4ετές πρόγραμμα του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της 
Συμπεριφοράς και συνεχίζει την εκπαίδευσή της στη Θεραπεία Σχημάτων υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Εταιρείας Σχημάτων. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση στη 
Νευροψυχολογία, με ειδίκευση στις παθήσεις που προκαλούν Άνοια, στα πλαίσια της 
συνεργασίας της με το Memory and Aging Center του University of California San Francisco 
των Η.Π.Α..  
Ως επιστημονική συνεργάτης της Νευρολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» επί 
δεκαετίας, ασχολήθηκε με νευρολογικούς ασθενείς με Άνοια, Πολλαπλή Σκλήρυνση και 
Επιληψία. Από το 2010 εργάζεται ως νευροψυχολόγος στο Ιατρείο Μνήμης του Ιατρικού 
Κέντρου Αθηνών. Οι πολυετείς συνεργασίες της με διαφορετικά δημόσια και ιδιωτικά 
πλαίσια της έχουν επιτρέψει να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε μεγάλη ποικιλία 
παθήσεων και διαταραχών, παράγοντας ταυτόχρονα ερευνητικό έργο και συμμετέχοντας 
σε κλινικές μελέτες. Ακόμα, έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων ως 
ομιλήτρια. Παράλληλα, από το 2005 διατηρεί ιδιωτικό γραφείο, όπου παρέχει ατομικές 
συνεδρίες ψυχοθεραπείας εφήβων και ενηλίκων, συμβουλευτική / ψυχοεκπαίδευση 
συγγενών / φροντιστών ασθενών με άνοια και νευροψυχολογική αξιολόγηση γνωστικών 
λειτουργιών. 
Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών, της 
Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας, του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου κατά της Επιληψίας 
και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων. 

 



Lykou Evdoxia, Msc 

Evdoxia Lykou is a Psychologist - Psychotherapist, with further training in Neuropsychology. 
She holds a Psychology degree (Victor Segalen Bordeaux II University, France) and a Master 
degree in Clinical Psychopathology (Aix - Marseille I University, France). She has also 
completed a postgraduate training in Neuropsychology, specializing in diseases that cause 
Dementia, as part of her partnership with the Memory and Aging Center (University of 
California San Francisco, USA). She has received a four-year training in Cognitive Behavioral 
Psychotherapy (Institute for Behavioral Research and Treatment) and currently undergoes 
training in Schema Therapy under the auspices of the Hellenic Schema Society. 

As a scientific collaborator of the Neurological Clinic of the G.N.A. "G. Gennimatas” for over 
a decade, she has dealt with patients suffering from neurological disorders like Dementia, 
Multiple Sclerosis and Epilepsy. Since 2010, she has been working as a neuropsychologist at 
the Memory Clinic of the Athens Medical Center.  

Her many years of collaboration with various public and private settings have allowed her to 
gain valuable experience in a wide variety of disorders, while producing research work and 
participating in clinical trials. She has also participated in numerous seminars and 
conferences as a speaker. Since 2005, she maintains a private office, where she provides 
individual sessions of psychotherapy for adolescents and adults, counseling/psycho-
education for relatives/caregivers of patients with dementia and other neurological 
disorders, and neuropsychological evaluation of cognitive functions. 

She is a member of the Athens Association of Alzheimer’s Disease and Related Disorders, the 
Hellenic Dementia Association, the Greek Association against Epilepsy and also registered in 
the Association of Greek Psychologists (S.E.PS). 

 

 


