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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών μας, σας γνωρίζουμε ότι η όγδοη Διάλεξη του 

τρίτου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση, που διοργανώνει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» σε συνεργασία με τον «Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.», με ομιλήτρια  την 

κυρία Θεοδώρα Θανασούλη και θέμα: 

 

«Οι ιδιαιτερότητες της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης - Γιατί συνιστάται» 

 

 θα λάβει χώρα την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022, στις 6.30 μ.μ, μέσω της πλατφόρμας 

ZOOM. 

 

Η κυρία Θεοδώρα Θανασούλη είναι Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω, Διαμεσολαβήτρια 

Διαπιστευμένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το CIArb, Εκπαιδεύτρια 

Διαμεσολαβητών Υπ. Δικαιοσύνης (πιστοποιημένη από CEDR U.K., TOOLKIT Company) και 

Ψυχολόγος (κατεύθυνση Κλινικής ψυχολογίας, ΑΠΘ 2002). 

 

Έχει μετεκπαιδευτεί στη Διαμεσολάβηση από πολλούς Διεθνείς Φορείς (CEDR U.K. CIArb, 

TOOLKIT, Mikk, Jams), με εξειδίκευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση και τη 

Διαμεσολάβηση διαζυγίου: Family and Divorce Mediation - Cornell University, New York, 

2018, καθώς και στα πεδία: School Mediation, Advocacy Mediation και άλλα. Έχει κάνει 

πολλές ομιλίες και εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια και έχει συγγράψει άρθρα 

σχετικά με τη Διαμεσολάβηση και λάβει μέρος ως κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς 

Διαμεσολάβησης (INADR κ.α.). 

 

Στον τομέα της Κλινικής Ψυχολογίας, έχει κάνει πολυετείς μεταπτυχιακές σπουδές και 

μετεκπαιδεύσεις, μεταξύ των οποίων στην Ατομική Ψυχοδυναμική Θεραπεία, στη 

Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία, στη Θεραπεία Παιδιών κι Εφήβων, στη Βραχεία 

Θεραπεία εστιασμένη την Λύση (SFBT), στην Κλινική Οικογενειακή Ψυχολογία και  
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Θεραπεία ζεύγους (2022). Διετέλεσε δικαστική πραγματογνώμων στο Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης από το 2009, ως Δικηγόρος- Ψυχολόγος, εξειδικευμένη στην οικογενειακή 

συστημική θεραπεία και Διαμεσολάβηση. 

 

Λόγω της βαθιάς γνώσης τόσο της Διαμεσολαβησης, όσο και της Ψυχολογίας, έχει κάνει, 

ήδη από το 2008, σωρεία Διαμεσολαβήσεων, διοργάνωσε και δίδαξε σε πολλά 

εκπαιδευτικά σεμινάρια οικογενειακής Διαμεσολάβησης, σε δικηγόρους και ψυχολόγους, 

σε συνεργασία με πολλούς φορείς, Πανεπιστήμια, Δικηγορικούς Συλλόγους, Ινστιτούτα 

Ψυχικής Υγείας, όπως στο ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο (2021), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

το φορέα κατάρτισης Αλεξανδρούπολης «ΝΙΚΗ», το Κέντρο Ψυχικής υγείας-

Ψυχοθεραπείας Bienestar, καθώς και στο Φορέα του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής 

Διαμεσολάβησης «Ελκοιδ» (2008-), όπου είναι Διευθύντρια Κατάρτισης. Είναι ιδρύτρια 

και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής 

Επίλυσης Διαφορών «Ελκοιδ» (2008) και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης 

Διαμεσολαβητών (ΕΕΔ). 

 

Η κυρία Θεοδώρα Θανασούλη θα εστιάσει, στα πλαίσια της ομιλίας της, στις 

ιδιαιτερότητες της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, στα οφέλη της για τα μέρη –όχι μόνο 

άμεσα, αλλά και μακροπρόθεσμα–, στα ευεργετικά αποτελέσματα της τόσο για τα μέρη, 

όσο και για ευρύτερο κύκλο προσώπων, πρωταρχικά δε για τα τέκνα των μερών, καθώς 

και για την αποσόβηση ψυχολογικών επιπτώσεων, που αναπόφευκτα στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων, συμβαίνουν σε περίπτωση διενέξεων και οικογενειακών ερίδων. Με τις 

βαθειές γνώσεις της για την Ψυχολογία, η ομιλήτρια θα μας καταδείξει γιατί η 

Διαμεσολάβηση είναι απαραίτητη –πλην σπανιοτάτων εξαιρέσεων– στις διαφορές 

Οικογενειακού Δικαίου –σε όσες είναι επιτρεπτή– δίνοντας έτσι και την εξήγηση γιατί εξ 

αρχής η πλειοψηφία των διαφορών που άγονται σε Διαμεσολάβηση είναι διαφορές 

Οικογενειακού Δικαίου διεθνώς. 

 

Όσοι επιθυμούν να  παρακολουθήσουν την Διάλεξη παρακαλούνται να το δηλώσουν μέσω 

του ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.gle/7R7BTHsKtmbBYNZR7 

 

Η Διάλεξη θα μεταδοθεί και μέσω live streaming στη σελίδα της ΕΕΔ στο Facebook 

(Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών). 

 

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. 

 

https://forms.gle/7R7BTHsKtmbBYNZR7


Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα ZOOM, θα σταλεί την προηγούμενη ημέρα 

της Διάλεξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όσων δηλώσουν συμμετοχή. 

Η ημερομηνία της επόμενης Διάλεξης θα ανακοινωθεί προσεχώς. 

 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2022 

Κατερίνα Κωτσάκη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 


