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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  

 

Απευθυνόμενη σε  Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

10 & 11 Δεκεμβρίου 2016 

 

Η οικονομική κρίση και συγκυρία στη χώρα μας όπως αυτή εξελίσσεται τα τελευταία 

χρόνια, οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανειστών της καθώς και 

οι συνεπακόλουθες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Τραπεζικό Σύστημα της Ελλάδας 

αλλά και οι δανειολήπτες/οφειλέτες, νομικά και φυσικά πρόσωπα, έχουν καταστήσει 

το θέμα της εξεύρεσης αμοιβαία βιώσιμων λύσεων για όλα τα ως άνω εμπλεκόμενα 

μέρη σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα απεγκλωβισμού της χώρας και των 

πολιτών από τον φαύλο κύκλο της οικονομικής ύφεσης.  

 

Η επίλυση ή η εξομάλυνση των επιμέρους συγκρούσεων που δημιουργούνται μεταξύ 

των εμπλεκομένων μερών σε κάθε επίπεδο δεν είναι εφικτή εάν δεν γίνει κατανοητό 

από όλους ότι πίσω από τις δεδομένες δημόσιες, θεσμικές, συγκρουόμενες θέσεις του 

καθενός εξ’ αυτών δύνανται να ενυπάρχουν ανάγκες και συμφέροντα που είναι κοινά 

για όλους. H συνεργασία των εμπλεκομένων μερών στην από κοινού διερεύνηση και 

εξεύρεση των συμφερόντων αυτών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργική επίλυση των 

συγκρούσεών τους, κατά το λιγότερο χρονοβόρο και οικονομικά συμφερότερο τρόπο 

και μάλιστα χωρίς επιβάρυνση της Δικαιοσύνης και του Δικανικού συστήματος της 

χώρας, εφόσον τα εμπλεκόμενα μέρη μέσα από τη Διαμεσολάβηση μπορούν να 

οδηγηθούν σε αμοιβαία επωφελή συμφωνία. 
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Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και το “The Mediation Lab” 

(www.themediationlab.com) παρακολουθώντας καθημερινά εκ του σύνεγγυς την 

αυξανόμενη ανάγκη εκπαίδευσης και εξοικείωσης των Νομικών Συμβούλων και 

Δικηγόρων-Νομικών Παραστατών με το θεσμό της Διαμεσολάβησης αλλά και την 

ανάδειξη του προεξάρχοντος ρόλου και της ευθύνης των Διαπιστευμένων 

Διαμεσολαβητών προκειμένου για την μέγιστη αξιοποίησή της, ως προτεινόμενου 

τρόπου επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Τραπεζών και των δανειοληπτών/οφειλετών 

και ως εργαλείου επίλυσης διαφορών,   

 

διοργανώνουν  

 

Πρόγραμμα Επικαιροποιημένης Εκπαίδευσης στην 

Τραπεζική Διαμεσολάβηση  
 

διάρκειας 16 ωρών (2 ημερών) 

 

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί τις ημέρες Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 

2016 από τις 9.00 έως τις 17.00 

 

Εκπαιδευτές: 

Μαρία Χατζηλεωνίδα  -  Μαρία Φαροπούλου 

Με τη συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών ειδικών στα τραπεζικά και 

χρηματοοικονομικά θέματα   

 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά εκπαίδευση: 18 άτομα 

 

Παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (ΚΕ.ΔΙ.Π. & “The Mediation Lab”) 

 

Κόστος συμμετοχής: 350 ευρώ 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την 19/11/2016, κόστος: 300 ευρώ (early bird 

registration) 

 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την 3/12/2016 

 

 

Το «ΚΕΔΙΠ» διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει την έναρξη κάθε 

Κύκλου Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση που έχει προγραμματίσει, σε 

περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων για συμμετοχή στον αντίστοιχο κύκλο 

http://www.themediationlab.com/
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είναι μικρότερος των δέκα οκτώ (18), ή σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η 

παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για οποιαδήποτε αιτία. 

 

 

Στόχοι της εξειδικευμένης αυτής εκπαίδευσης για τους διαπιστευμένους 

διαμεσολαβητές είναι: 

 Να ανανεώσουν τις υφιστάμενες γνώσεις τους στη διαμεσολάβηση 

(εκπληρώνοντας ταυτόχρονα και την εκ του νόμου υποχρέωσή τους για 

10ωρη μετεκπαίδευση ανά διετία στη διαμεσολάβηση, άρθρο 4 παρ. 2 Π.Δ. 

123/2011),   

 Να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα που ανακύπτουν κατά τις συγκεκριμένες 

διαδικασίες τραπεζικής διαμεσολάβησης,  

 Να εξοικειωθούν με ορισμένα οικονομοτεχνικής φύσεως θέματα που 

πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατά τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης που 

θα κληθούν να διεξάγουν,  

 Να εκπαιδευτούν στη διαχείριση πολυμερών και σύνθετων διαμεσολαβήσεων 

(πολλαπλοί πιστωτές, περισσότεροι εμπλεκόμενοι λόγω της ιδιότητάς τους σε 

σχέση με τη δανειακή σύμβαση, εγγυητές, κλπ) καθώς και στη σύναψη 

αμοιβαία επωφελών βιώσιμων συμφωνιών στα πλαίσια της Διαμεσολάβησης,  

 Να εξασκηθούν  πρακτικά στην αντιμετώπιση των παραπάνω υποθέσεων.  

  

Το πρόγραμμα διδάσκεται στα Ελληνικά και είναι εμπλουτισμένο με Παίγνια Ρόλων 

που προσομοιάζουν σε πραγματικές υποθέσεις. 

 

The Mediation Lab  

 

Το «The Mediation Lab» είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό το 

σχεδιασμό, την προώθηση και την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων Διαμεσολάβησης.  

Ασχολείται με τομείς εφαρμογής της Διαμεσολάβησης που έχουν διευρυμένο 

κοινωνικό αντίκτυπο.  

Οι δράσεις του επικεντρώνονται σε άξονες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που 

αποτελούν πυλώνες εξέλιξης της κοινωνίας και που περιλαμβάνουν και ενδιαφέρουν 

πολυάριθμες και ποικίλες ομάδες πολιτών.  

Στόχος του είναι η Διαμεσολάβηση να επικρατήσει ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης 

διαφορών και να ενταχθεί στη νομική κουλτούρα και πρακτική της χώρας μας.  

Βασικοί τομείς δραστηριοποίησής του είναι η Τραπεζική Διαμεσολάβηση, η 

Περιβαλλοντική Διαμεσολάβηση (σε συνεργασία με φορείς Διαμεσολάβησης, 

Πανεπιστήμια, Βιομηχανίες και Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις σε 

Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μ. Βρετανία και ΗΠΑ), η Σχολική 
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Διαμεσολάβηση και η Διαμεσολάβηση στην καθημερινότητα, ως μέθοδος διαχείρισης 

συγκρούσεων. 

Το «The Mediation Lab» ερευνά και μελετά μεθόδους Εναλλακτικής Επίλυσης 

Διαφορών, σχεδιάζει και οργανώνει εκπαιδεύσεις για Διαμεσολαβητές και μη-

Διαμεσολαβητές και εκδίδει εγχειρίδια εκπαίδευσης για τη Διαμεσολάβηση και άλλη 

σχετική βιβλιογραφία.  

Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς  που 

ασχολούνται με τη Διαμεσολάβηση, ενδεικτικά Mediators Beyond Boarders Int. (USA), 

MediateDomain Lda. (Portugal), Mediacciona (Spain), Tides Teaching (UK, Northern 

Ireland), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, University of Andalusia, University of Lisbon, 

Research Center of Legal Studies (CIEJ) School of Technology and Management, 

Polytechnic Institute of Leiria (Portugal), Crea (Consiglio di Ricerca), (Italy) με στόχο την 

προαγωγή και προώθηση της Διαμεσολάβησης ως Εναλλακτικής Μεθόδου Επίλυσης 

Διαφορών στα πλαίσια της Ελληνικής Έννομης Τάξης.   

 

Βιογραφικά Εκπαιδευτών: 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑ 
Δικηγόρος (LLM) 

Διαπιστευμένη Διαμεσολάβητρια (ΥΔΔΑΔ, UK) 

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης  

 

E-mail   m.chatzileonida@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

H Μαρία Χατζηλεωνίδα είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του ΥΔΔΑΔ 

(2012) και του Chartered Institute of Arbitration, (CIArb), UK (2009) και 

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης από την Toolkit Company, Τhe 

Netherlands (2011).  

Έχει εξειδικευθεί και πιστοποιηθεί στη Διαμεσολάβηση (Εμπορική, 

Οικογενειακή) και στις Διαπραγματεύσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους 

διαμεσολαβητές και σχετικούς φορείς (Chartered Institute of Arbitration, (CIArb), 

UK, MATA Mediation and Training Alternatives, UK, Toolkit Company, The 

Netherlands, MiKK e.V.–MiKK-MEDIATION BEI INTERNATIONALEN 

KINDSCHAFTSKONFLIKTEN, Germany, Dr. Jamie Walker, Mediator, Mediation 

Trainer, International Mediation Consulting, Canada, Dr. Maria Damianakis (IMI 

mailto:m.chatzileonida@gmail.com
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Certified Family Mediator, Member of the Family Mediation Canada, AMFQ Board, 

ACR (AFM/SPDR) International, Family and Commercial Sections), Mediators Beyond 

Borders Int., ABA Dispute Resolution Section, JAMS International ADR CENTER (Prof. 

Giuseppe de Palo), Union International des Avocats (UIA), Cross Border Family 

Mediators, ADR Group, κ.α.). 

 

Έχει λάβει εκπαίδευση και πιστοποίηση από τους Mediators Beyond Borders 

International στους Δημόσιους Διαλόγους, ως εκπαιδεύτρια και συντονίστρια. 

 

Εκπαιδεύει από το 2013 στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.) στο 

Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών στην Αστική και Εμπορική 

Διαμεσολάβηση σε συνεργασία με την Toolkit Company και στο Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης Οικογενειακής Διαμεσολάβησης σε συνεργασία με την MiKK e.V.–

MiKK-MEDIATION BEI INTERNATIONALEN KINDSCHAFTSKONFLIKTEN, έχοντας 

εκπαιδεύσει άνω των 500 Διαμεσολαβητών μεταξύ των οποίων και ανώτατους 

Έλληνες Δικαστές. 

 

Έχει αξιολογήσει κατά τη Διαδικασία Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών στο 

Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.). 

 

Συντονίζει Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Οικογενειακής και Εμπορικής  

Διαμεσολάβησης και συμμετέχει σε προσομοιώσεις διαμεσολάβησης για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς σε συνέδρια και ημερίδες.  

  

Έχει σχεδιάσει, οργανώσει, εκπονήσει και εκπαιδεύει σε Πρoγράμματα 

Τραπεζικής, Περιβαλλοντικής και Σχολικής Διαμεσολάβησης.  

 

Έχει προσκληθεί ως Εισηγήτρια Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης σε συνέδρια, 

ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων στο New York College 

και στο State University of New York, Empire State College, στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, στον 

Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στον ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης 

Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών), κ.α. 

 

Έχει λάβει μέρος ως Κριτής στον Διεθνή Διαγωνισμό Εμπορικής 

Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Επιμελητηρίου Εμπορίου (ICC Paris) και στον Διεθνή 

Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης του International Academy of Dispute Resolution 

(InADR). 
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Συμμετέχει ως ομιλήτρια και παρακολουθεί ανελλιπώς διεθνή και εθνικά 

συνέδρια και fora για τη Διαμεσολάβηση, όπως αυτά του ICC, του IMI, του JAMS, 

του UIA και άλλων Διεθνών Φορέων Διαμεσολάβησης. 

 

Αρθρογραφεί σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε διάφορα έντυπα και 

συμμετέχει σε εκπομπές στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο για την ενημέρωση και 

προώθηση του θεσμού. 

 

Είναι διαμεσολαβήτρια και νομική παραστάτις σε αστικές, εμπορικές, 

επιχειρηματικές και οικογενειακές διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Είναι ιδρυτικό μέλος και διαχειρίστρια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας «The Mediation Lab».   

 

Είναι Μέλος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης, της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ», της Αστικής μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Business Mediation Network» (έως το έτος 2016), της 

Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Family Mediation Center» (έως το έτος 2016), 

του «Association of Mediation Assessors, Trainers and Instructors» (AMATI), του 

International Chamber of Commerce (Hellas), του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός 

Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών) και των Mediators 

Beyond Borders International. 

 

 Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με 

μεταπτυχιακό τίτλο LL.M στο Διεθνές και Συγκριτικό Επιχειρηματικό Δίκαιο, με 

εξειδίκευση στο Law of International Banking and Finance και στο International 

Economic Law, από το London Guildhall (Metropolitan) University, UK. 

 

Ασκεί δικηγορία από το 1996 με ειδίκευση στο τραπεζικό και επιχειρηματικό 

δίκαιο και το δίκαιο των εταιρειών και των ακινήτων.  

Το δικηγορικό της γραφείο, με στελέχωση από επιλεγμένους συνεργάτες,  

ειδικεύεται σε θέματα τραπεζικού, χρηματοοικονομικού και επιχειρηματικού 

δικαίου, ακινήτων και εμπορικών εταιριών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με την ιδιότητα του δικηγόρο/νομικού 

παραστάτη σε διαμεσολαβήσεις και άλλες εξωδικαστικές μεθόδους, με στόχο την 

κατεύθυνση της διευκόλυνσης εξεύρεσης επωφελούς και αμοιβαία αποδεκτής, 

εναλλακτικής και έξω από τα στενά όρια της δικαστηριακής πρακτικής, λύσης, η 

οποία να είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων μερών, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης καθώς και την 
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παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε αστικές, εμπορικές και οικογενειακές 

υποθέσεις. 

Συνεργάζεται με Τράπεζες (πρώην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», «EUROBANK ERGASIAS 

AE») με αντικείμενο τόσο τη δικαστική εκπροσώπηση της Τράπεζας σε θέματα 

καθυστερήσεων και εκτέλεσης όσο και την εξωδικαστική διαχείριση των 

αναφυομένων από αυτές υποθέσεων.  

Από το 2014 ασχολείται με την αναδιάρθρωση, αναχρηματοδότηση δανείων καθώς 

και τη ρύθμιση οφειλών νομικών προσώπων με όλα τα τραπεζικά ιδρύματα της 

χώρας, ως νομική παραστάτης και διαπραγματευτής.   

 

Διαθέτει πιστοποίηση άριστης γλωσσικής επάρκειας στην Γαλλική και 

Αγγλική γλώσσα, στην οποία είναι και ειδική μεταφράστρια. 

  

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Δικηγόρος (LL.M) 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια  (ΥΔΔΑΔ, UK, Harvard Law 

School)  

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης  

 

Email mfarop@gmail.com 

 

 

 

Η Μαρία Φαροπούλου είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του ΥΔΔΑΔ 

(2013) και του Centre of Effective Dispute Resolution, CEDR, UK (2010) και 

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολάβησης από τo International Mediation 

Consulting, Canada (2015). 

 

Έχει εξειδικευθεί και πιστοποιηθεί στο Harvard Law School, Program on 

Negotiations στη «Διαμεσολάβηση Σύνθετων και Πολύπλευρων Διαφορών». Έχει 

μετεκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί στην Εμπορική, Οικογενειακή και Σχολική 

Διαμεσολάβηση από διεθνώς αναγνωρισμένους διαμεσολαβητές και φορείς: 1) 

Centre of Effective Dispute Resolution, UK, 2) JAMS International ADR CENTER (Prof. 

Giuseppe de Palo) 3) Harvard Law School, (Prof. David Hoffman, Prof Lawrence 

Susskind, MIT) 4) International Mediation Consulting, Canada, (Dr. Maria 

Damianakis, IMI Certified Family Mediator, Mediators Beyond Borders, ABA Dispute 

Resolution Section), 5) MiKK e.V. – MiKK-MEDIATION BEI INTERNATIONALEN 

KINDSCHAFTSKONFLIKTEN., Germany, 6) Dr. Jamie Walker, Mediator, Mediation 

mailto:mfarop@gmail.com
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Trainer, 7) Union Internationale des Avocats (UIA), 8) Mediators beyond Borders, 9) 

Cross Border Family Mediators κ.α. 

    

Διεξάγει διαμεσολαβήσεις, συνδιαμεσολαβήσεις και παρίσταται ως νομική 

παραστάτης  σε εμπορικές και οικογενειακές διαφορές στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. 

 

Έχει σχεδιάσει, οργανώσει, εκπονήσει και εκπαιδεύει σε Προγράμματα 

Τραπεζικής, Περιβαλλοντικής και Σχολικής Διαμεσολάβησης.  

 

Συμμετέχει ως συντονίστρια (coach) σε Εκπαιδευτικά Εργαστήρια 

Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και σε δημόσιες προσομοιώσεις διαμεσολάβησης 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

 

Έχει προσκληθεί ως εισηγήτρια σε θέματα Διαμεσολάβησης σε συνέδρια, 

ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, στον 

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στο 1ο Forum Νομικών Επαγγελμάτων, στον Ιατρικό 

Σύλλογο Αθηνών, στην ημερίδα προώθησης της Διαμεσολάβησης «Η 

Διαμεσολάβηση στην καθημερινότητα του Δικηγόρου» κ.α. 

 

Έχει λάβει μέρος ως κριτής στον Διεθνή Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης του 

International Chamber of Commerce (ICC Paris) και στον Διεθνή Διαγωνισμό 

Διαμεσολάβησης του International Academy of Dispute Resolution (INADR).  

 

Αρθρογραφεί για τη Διαμεσολάβηση σε Εφημερίδες και Περιοδικά έχει 

συμμετάσχει σε εκπομπές στην τηλεόραση για την ενημέρωση και προώθηση του 

θεσμού. 

 

Συμμετέχει και παρακολουθεί ανελλιπώς Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια και 

Fora για τη Διαμεσολάβηση, όπως αυτά του ICC, του IMI, του JAMS, του UIA και 

άλλων Διεθνών Φορέων Διαμεσολάβησης. 

 

Είναι ιδρυτικό μέλος και διαχειρίστρια της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας The Mediation Lab.  Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του ΔΣ της Αστικής 

μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Business Mediation Network», καθώς και ιδρυτικό 

μέλος και μέλος του ΔΣ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Family Mediation 

Center» από το έτος 2012 μέχρι το έτος 2016. 
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Είναι Μέλος του οργανισμού “International Bar Association (ΙΒΑ)», του 

International Chamber of Commerce (Hellas), του «Οργανισμού Προώθησης 

Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών» (ΟΠΕΜΕΔ), του οργανισμού 

“Mediators Beyond Borders International” και της «Ελληνικής Ένωσης 

Διαμεσολαβητών». 

  

Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, με μεταπτυχιακό 

τίτλο LL.M στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο (International Business Law) από το 

London School of Economics and Political Science και το School of Oriental and 

African Studies, University of London, UK.  Εξασκεί δικηγορία στην Ελλάδα από το 

1993 με ειδίκευση στο επιχειρηματικό και τραπεζικό δίκαιο και το δίκαιο των 

εταιρειών. Έχει εργασθεί ως νομική σύμβουλος στην χρηματοδότηση μεγάλων 

έργων όπως η χρηματοδότηση του Δευτερογενούς Δικτύου Φυσικού Αερίου στην 

Ελλάδα (1994- 1997), η χρηματοδότηση του ιατρικού και ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν (1997-2002), η αξιοποίηση της 

Ακίνητης Περιουσίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (2002-2004), η 

Χρηματοδότηση της Πτέρυγας Γ. και Μ. Βεργωτή στο Νοσοκομείο Αργοστολίου, 

(2005-2008) κ.α. Έχει εργασθεί επίσης ως νομική παραστάτης και διαπραγματευτής 

για την αναδιάρθρωση, αναχρηματοδότηση δανείων νομικών προσώπων με όλα τα 

τραπεζικά ιδρύματα της χώρας, καθώς και με τράπεζες στο εξωτερικό, ιδίως 

Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία. (2008-2016). Από το 2010 ασχολείται με την 

εξωδικαστική επίλυση διαφορών ως δικηγόρος νομική παραστάτης σε 

διαμεσολαβήσεις, διαιτησίες και άλλες εξωδικαστικές μεθόδους, επιχειρώντας να 

προσανατολίσει την δικηγορική υλη που διαχειρίζεται και την πελατεία της 

αποκλειστικά προς την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. 

 

Μιλά άπταιστα αγγλικά και γαλλικά. 
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