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ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

«Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα και η εφαρμογή της με τον νέο Νόμο 

4512/2018  ». 

                                             Σεπτέμβρης 21-23/9/2018 

Το Ελληνικό Κέντρο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών 
Ελκοιδ, www.diamesolavisi-thanasouli.gr διοργανώνει ΝΕΟ Σεμινάριο Οικογενειακής 
Διαμεσολάβησης, με εισηγητές την Θεοδώρα Θανασούλη, Δικηγόρο- Ψυχολόγο,  Διαπιστευμένη 
Διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Υπ. Δικαιοσύνης), και  τον Tάσο Ζήση, 
Ψυχολόγο- Συστημικό θεραπευτή και εκπαιδευτή (βλ. παρακάτω σύντομα βιογραφικά) 

Το σεμινάριο, διάρκειας 20 ωρών, που θα διεξαχθεί στο χώρο του Ελκοιδ, έχει ως στόχο οι 
ενδιαφερόμενοι μέσω βιωματικής μάθησης της  θεωρίας και τις τεχνικών που εφαρμόζονται στην 
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, να μπορούν να χειρίζονται στην πράξη τις περιπτώσεις που 
συναντούν και να διεκπεραιώνουν μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση. 

 Το περιεχόμενό του είναι επιγραμματικά,: Γνωριμία με την Οικογενειακή 
διαμεσολάβηση, είδη  και διαφορές από άλλες, υπαγωγή στο Νέο Νόμο/ Στάδια Διαμεσολάβησης 
και πρακτική εφαρμογή της/O ρόλος και η στάση του διαμεσολαβητή στην οικογενειακή διαμ/ση/ 
Τεχνικές επικοινωνίας και χρήση ψυχολογικών τεχνικών στην πράξη -διαχείρισης συγκρούσεων 
Μελέτη υποθέσεων από το Ελκοιδ και πρακτική εφαρμογή (role-play).  

 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στο σεμινάριο αυτό, θα διδαχθεί η οικογενειακή διαμεσολάβηση σε 
καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, από τον έμπειρο οικογενειακό θεραπευτή Τάσο Ζήση. 

 
 Οι εκπαιδευόμενοι, μετά το πέρας του σεμιναρίου θα: 
 Έχουν διδαχθεί και εξοικειωθεί με τις βασικές τεχνικές επικοινωνίας και ψυχολογίας 

στην οικογενειακή  διαμεσολάβησης,  
 Αναγνωρίζουν έγκαιρα και θα προλαμβάνουν την κορύφωση μιας σύγκρουσης, 

επιτυγχάνοντας συνεργατικό κλίμα στη διαμεσολάβηση 
 Χειρίζονται με εποικοδομητικό τρόπο καλύτερα τα θέματα που προκύπτουν στην 

συνάντηση των μερών μέσω των γνώσεων που έχουν αποκομίσει και θα έχουν την ευκαιρία να 
εξασκήσουν τα παραπάνω, ώστε να μπορούν να τα εφαρμόσουν άμεσα 

 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21/9/2018 από ώρα 12.00 έως 18.00 το Σάββατο 

22/9/2018 από ώρα  09.30 έως 18.30 και την Κυριακή 23/9/2018 από ώρα 09.30 έως 15.00  στο 
χώρο του Ελκοιδ (θα παρέχεται καφές και ελαφρύ γεύμα). 

 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 14 άτομα.  Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα 
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης 

Δίδακτρα: Το ποσό των διδάκτρων 320 ευρώ καταβάλλεται  σε λογαριασμό του Ελκοιδ. Για 
όσους δηλώσουν έως τις 14/9/2018, το ποσό με έκπτωση θα διαμορφώνεται στα 290 ευρώ. 
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1.Αίτηση (επισυνάπτεται). 2. Aντίγραφο πιστοποιητικού 

διαπίστευσης/πιστοποίησης διαμεσολαβητή (αν υπάρχει) ή βεβαίωση εκπαίδευσης. 3.Αντίγραφο 

καταθετηρίου τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων 

Αρ. Λογαριασμού Ελκοιδ,  ALPHABANK:   701 00 2002 018478 

IBAN: GR04 0140 7010 7010 0200 2018 478 , BIC:CRBAGRAA 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ανωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο καταθέτονται ηλεκτρονικά 
dora@thanasouli.gr ή στην Γραμματεία του Ελκοιδ, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά- φαξ: 
2310 551665 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε καθημερινά 10.00-15.00, με τη γραμματεία του 
Ελκοιδ στο τηλέφωνο: 2310 548970, φαξ: 2310 551665 ή  στο E-mail: dora@thanasouli.gr  

elkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr 

Web sites: www.diamesolavisi-thanasouli.gr  www.thanasouli.gr  

                                                                                                                   ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

 
 

                     ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

                      Θεοδώρα Θανασούλη 

                   ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

                Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και 

              Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (ΥΔΔΑΔ) 

                   Δωδεκανήσου 7, 546 26 Θεσσαλονίκη 

                              www.thanasouli.gr 

 

Η Θεοδώρα Θανασούλη αποφοίτησε με υποτροφίες από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω)  και από την Σχολή Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία. Στα πλαίσια της πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης ολοκλήρωσε την 
πρακτική της στην Β΄ Νευρολογική Κλινική Παν/κού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και στην Παιδοψυχιατρική Κλινική 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θες/ίκης. Στη συνέχεια έκανε διετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ατομική ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ και σε διεθνή κλινικά τεστ. Παράλληλα, έκανε τριετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ και στην ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, καθώς στην «Βραχεία Θεραπεία 
εστιασμένη στην Λύση» (SFBT). Από το 2009  διετέλεσε ειδική δικαστική πραγματογνώμων Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης, ως Δικηγόρος- Ψυχολόγος, ειδικευμένη στην οικογενειακή συστημική θεραπεία και διαμεσολάβηση.  

Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια (CEDR, Υπ. Δικαιοσύνης) και διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια 
Διαμεσολαβητών (CEDR, TOOLKIT – ΥΔΔΑΔ). Έχει εκπαιδευτεί επίσης στη στην Σχολική Διαμεσολάβηση και στη 
Διαμεσολάβηση διαζυγίου στη Νέα Υόρκη (DIVORSE MEDIATOR- Cornell University N.Y). 

Μετά την εκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση το 2006, από εκπαιδευτές της Σχολής του Μιλάνου, 
ίδρυσε το Ελληνικό Κέντρο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών «Ελκοιδ» 
www.diamesolavisi-thanasouli.gr, όπου έχει πραγματοποιήσει σειρά διαμεσολαβήσεων κι έκανε σχετικές εισηγήσεις σε 
πολλά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, αλλά και ως 
ειδική σύμβουλος οικογενειακής διαμεσολάβησης σε φάσεις κρίσης ζευγαριών, διάστασης  και  διαζυγίου.  

Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία στη διαμεσολάβηση και ήδη από το 2008, διοργάνωσε σεμινάρια Διαμεσολάβησης 
για δικηγόρους και ψυχολόγους, δίδαξε σε πολλά σεμινάρια οικογενειακής Διαμεσολάβησης, σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠαΜακ, 2014) και στο Ελληνικό Κέντρο οικογενειακής διαμεσολάβησης «Ελκοιδ» 

mailto:elkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr
http://www.diamesolavisi-thanasouli.gr/
mailto:dora@thanasouli.gr
mailto:dora@thanasouli.gr
http://www.diamesolavisi-thanasouli.gr/
http://www.thanasouli.gr/
http://www.thanasouli.gr/
http://www.diamesolavisi-thanasouli.gr/


 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  

ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Δωδεκανήσου 7, 546 26 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 548970, φαξ:  2310 551665 

elkoid@diamesolavisi-thanasouli.gr, www.diamesolavisi-thanasouli.gr 

και από το 2014 έχει εκπαιδεύσει  πολλούς διαμεσολαβητές για τη  βασική εκπαίδευσή τους, ως εκπαιδεύτρια 
Διαμεσολαβητών στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του  Δικηγορικού  Συλλόγου Αλεξανδρούπολης 
«ΝΙΚΗ» . Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικής Επίλυσης 
Διαφορών «Ελκοιδ», της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος της 
Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών (ΕΕΔ).   

ΤΑΣΟΣ ΖΗΣΗΣ 
 Κλινικός ψυχολόγος, συστημικός θεραπευτής, εκπαιδευτής και επόπτης, Επιστημονικός 

υπεύθυνος Συστημικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης 
 

 
 

Έχει σπουδάσει Ψυχολογία (Dipl.-Psych.) στο πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης (Γερμανία) με ειδίκευση στην Κλινική 
Ψυχολογία. Έχει εκπαιδευτεί στη Συστημική (Οικογενειακή) Θεραπεία στη Διεθνή Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας 
(IGST), στη Χαϊδελβέργη και την Κλινική Ύπνωση στη Διεθνή Εταιρεία Ύπνωσης (I.S.H) στην Αθήνα. Επίσης έχει 
εκπαιδευτεί τη Συστημική Εποπτεία στη Διεθνή Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (I.G.S.T.) στη Χαϊδελβέργη 
(Γερμανία). Είναι αναγνωρισμένος ως «Συστημικός Θεραπευτής και Σύμβουλος» της Συστημικής Εταιρείας (S.G) 
Γερμανίας. 
Υπήρξε μέλος της ιδρυτικής ομάδας της «Ιθάκης», της πρώτης Θεραπευτικής Κοινότητας για εξαρτημένα άτομα στην 
Ελλάδα. Το 1986 ξεκίνησε την ιδιωτική  πρακτική στη Θεσσαλονίκη ως ψυχοθεραπευτής (μέχρι σήμερα). Υπήρξε 
Κλινικός διευθυντής του Ειδικού Επαγγελματικού Εργαστηρίου για Άτομα με Αναπηρίες στην Κοζάνη και μέλος της 
ιδρυτικής ομάδας του Ψυχοκοινωνικού Συμβουλευτικού Σταθμού για Άτομα Εξαρτημένα από Αλκοόλ και Φάρμακα 
του ΨΝΘ. Επίσης αποτέλεσε συνεργάτης του ΚΕ.ΘΕ.Α. με διάφορα καθήκοντα (μεταξύ άλλων: Σύμβουλος του 
Υπευθύνου του Προγράμματος «ΙΘΑΚΗ», Υπεύθυνος του Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης Θεσσαλονίκης, 
Υπεύθυνος του Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης Θεσσαλονίκης, Υπεύθυνος για την επιμόρφωση του 
προσωπικού στο Πρόγραμμα «ΙΘΑΚΗ»). Ασκεί δραστηριότητα εκπαιδευτή στη Συστημική θεραπεία και 
Συμβουλευτική ως υπεύθυνος του Συστημικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (Σ.Ι.Θ.). 
Αποτέλεσε Ιδρυτικό μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) (μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Οικογενειακής Θεραπείας EFTA) και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε.Β.Ε. Υπήρξε μέλος της 
Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «ΜΕΤΑΛΟΓΟΣ» (Τεύχη 1-7) που εκδίδει η Συστημική Εταιρεία Βορείου 
Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.). 
Οι τομείς που εξειδικεύεται είναι: Συστημική θεραπεία ατόμων, ζευγαριών, οικογενειών και ομάδων, εποπτεία 
ψυχοκοινωνικών φορέων στην Ελλάδα και την Κύπρο, εκπαιδευτής στη Συστημική Θεραπεία και 
Συμβουλευτική. 
Από το 2001 επισκέπτης εκπαιδευτής και επόπτης στη Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας (MAGST) στο Μάνχαϊμ 
(Γερμανία). 
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