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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών μας, σας γνωρίζουμε ότι η δέκατη 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 Ζωή Γιαννοπούλου και θέμα: 

 

«Σχολική Διαμεσολάβηση- Σχέδιο Δράσης για τα Παιδιά από τα Παιδιά, Ειρηνική 

Επίλυση των Συγκρούσεων στα Σχολεία» 

 

θα λάβει χώρα την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, στις 6.30 μ.μ, μέσω της πλατφόρμας 

ZOOM. 

 

H κυρία Ζωή Γιαννοπούλου είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, κάτοχος Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος στο Eμπορικό και Oικονομικό Δίκαιο, και Διδακτορικού Τίτλου στο Εμπορικό 

και Οικονομικό Δίκαιο. Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια 

Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με εξειδίκευση στην οικογενειακή, 

ηλεκτρονική, σχολική και εργασιακή Διαμεσολάβηση. Είναι διαπιστευμένη 

Διαμεσολαβήτρια από τη Διεθνή Ακαδημία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης της 

Σιγκαπούρης. Έχει μετεκπαιδευτεί -μεταξύ άλλων- στις Διαπραγματεύσεις σε επίπεδο 

Master Class στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ηarvard των Ηνωμένων Πολιτειών, 

στη Διαμεσολάβηση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Διαφορών από την Ελληνική 

Ένωση Τραπεζών, και στην Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμό. 

 

Η Ζωή είναι διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων και 

αναπληρώτρια διευθύντρια του διεθνούς οργανισμού ADRODR INTERNATIONAL. Είναι 

επικεφαλής εκπαιδεύτρια στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, το 
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οποίο έχει συσταθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο. Είναι εισηγήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων 

του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

Συγκρούσεων και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οικονομικά και Δίκαιο των 

Επιχειρήσεων» της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. 

Έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες Διαμεσολαβητές και διαπραγματευτές στην Ελλάδα, στην 

Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Ινδία, στη 

Σιγκαπούρη, στην Ελβετία, στο Μπαγκλαντές και στην Ταϊλάνδη και είναι συγγραφέας 

του βιβλίου «Διαμεσολάβηση, από τη Θεωρία στην Πράξη» των εκδόσεων της Νομικής 

Βιβλιοθήκης. 

  

Έχει διατελέσει αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 2014 έως το 2017 και μέλος της 

νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εναρμόνιση της 

κοινοτικής Οδηγίας και Κανονισμού για την εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών 

διαφορών. Eίναι μέλος της Υποεπιτροπής Διαμεσολαβητών του ΟΠΕΜΕΔ και 

Διακεκριμένο Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Διαμεσολαβητών. Έχει οριστεί 

Συμφιλιώτρια στο Διεθνές Κέντρο για την Επίλυση Διαφορών από Επενδύσεις της 

Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη. 

 

Ανακηρύσσεται ως διεθνής leader στο Who’s Who Legal Mediation για σειρά ετών. 

 

Στα πλαίσια της Διαλεξης της, η κυρία Ζωή Γιαννοπούλου θα καταδείξει -μεταξύ άλλων- 

ότι η Σχολική Διαμεσολάβηση συνομηλίκων αποτελεί μια προσέγγιση της 

αποκαταστατικής και συμμετοχικής απονομής δικαιοσύνης η οποία δίνει τη δυνατότητα 

στα εμπλεκόμενα μέρη - μαθητές να καταλήξουν από κοινού στην επίλυση της διαφοράς 

τους και να αποκαταστήσουν τη διαταραγμένη σχέση. Επιλύοντας με θετικό και 

εποικοδομητικό τρόπο τις μεταξύ τους διαφορές και μετατρέποντας δυνητικά 

καταστρεπτικές καταστάσεις σε ευκαιρίες μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης, η Σχολική 

Διαμεσολάβηση συμβάλλει στη δημιουργία μιας ειρηνικής κουλτούρας, στην ενδυνάμωση 

της ατομικότητας και στην αντιμετώπιση ζητημάτων ταυτότητας και διαφορετικότητας. 

 

Όσοι επιθυμούν να  παρακολουθήσουν την Διάλεξη παρακαλούνται να το δηλώσουν μέσω 

του ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.gle/3tjyiiWkk1znYr6cA   

 

https://forms.gle/3tjyiiWkk1znYr6cA


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

(Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών). 

 

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. 

 

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. 

 

Κατερίνα Κωτσάκη 

Πρόεδρος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 


