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H Δέσποινα Παν. Λυπηρίδου είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης (παρ’ Εφέταις), 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CIArb, ΙΝΚΑΔΑ/ΥΔΔΑΔ), συνεργαζόμενη 

εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών στον φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών 

ADRHELLENICTRAININGHUB, στο Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης 

Διαφορών (ΕΛΚΕΔ) και στο ΙΝΚΑΔΑ.Μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού 

Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΚΔΔΑ) και εγκεκριμένη εισηγήτρια στα προγράμματα ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. 

Είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σχολή 

Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Νομικής) και κάτοχος του 

μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: 

Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση» (Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 2016), έχει 

εκπαιδευθεί ως διαμεσολαβήτρια από το CharteredInstituteofArbitrators 

(CIARrb)  και από το ΙΝΚΑΔΑ και έχει πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβήτρια από 

το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Από το 2004 ασκεί μάχιμη δικηγορία με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των 

αστικών, εμπορικών, ποινικών, τραπεζικών υποθέσεων με ιδιαίτερη 

ενασχόληση στον τομέα της αναγκαστικής εκτέλεσης.Είναι δικηγόρος μέλος 

του Μητρώου Νομικών Εισηγητών Δικηγόρων του ΔΣΘ στο ΝΠΔΔ «Ελληνικό 

Κτηματολόγιο». 

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διαμεσολαβήσεων (πάνω από 30) στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό είτε ως διαμεσολαβήτρια είτε ως παραστάτης 

δικηγόρος. Έχει συμμετάσχει ως shadowtrainer σε μεγάλο αριθμό κύκλων 

βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών καθώς και εξειδικευμένες (advanced) 

εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια 

Διαμεσολαβητών από το INKAΔΑ και το EΛΚΕΔ. Είναι μέλος της Ελληνικής 

Ένωσης Διαμεσολαβητών. 

Έχει συμμετάσχει στα εξειδικευμένα (advance) εκπαιδευτικά προγράμματα 

διαμεσολάβησης με αντικείμενο  την Ιατρική Διαμεσολάβηση, τη Τραπεζική 

Διαμεσολάβηση, την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, την Αθλητική 
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Διαμεσολάβηση, την Κτηματολογική Διαμεσολάβηση. Παρακολούθησε το 1ο 

Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης που διεξήχθη στη Λισαβώνα το έτος 2010 

καθώς επίσης συμμετείχε ενδεικτικά σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά 

προγράμματα με θέμα τη Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές 

Υποθέσεις ( Φεβρουάριος 2010 JAMSInternationalADRCenter–ΔΣΘ και 

Μάιος 2010 JAMSInternationalADRCenter – ΔΣΠειραιά) και σε σεμινάριο με 

θέμα «Τακτικές και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης» (ΔΣΘ Δεκέμβριος 2010).Έχει 

παρακολουθήσει τα προγράμματα εξειδίκευσης α) «ο Ρόλος του Παραστάτη 

Δικηγόρου στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση» (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

2014) και β) «ο Ρόλος του Παραστάτη Δικηγόρου στις Δανειακές Συμβάσεις 

με Ρήτρα Ελβετικού Φράγκου Δικαστήριο – Διαμεσολάβηση – 

Διαπραγμάτευση» (ΕΛΚΕΔ Μάρτιος 2015), σε παγκόσμια συνέδρια στη 

Κρακοβία, στην Μαδρίτη και στην Μπαγκόκ. 

Παράλληλα έχει παρακολουθήσει τις εργασίες του 16ου Πανελλήνιου 

Συνέδριου Μεταμοσχεύσεων (2011), του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα 

«Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: προς μία ενιαία ευρωπαϊκή 

πολιτική» και του Συνεδρίου «Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική 2014», ενώ έχει 

υπάρξει εισηγήτρια στην 3η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα Γ.Ν. 

Δράμας (2016) με θέμα διάλεξης «Η επικοινωνία και ο ρόλος αυτής στη 

μείωση των διενέξεων μεταξύ των Επαγγελματιών Υγείας και Ασθενών». 

Περαιτέρω έχει επιμορφωθεί από το ΑΠΘ στα «Σύγχρονα Ζητήματα των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών» (2017) και από το ΔΣΘ «Εταιρείες 

Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις Ν.4354/2015» (2019), ενώ 

έχει παρακολουθήσει και το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» (Νομική Βιβλιοθήκη 2021). 

Έχει διατελέσει τα έτη 2020-2021 αντιδήμαρχος διοικητικών και οικονομικών 

υπηρεσιών, ψηφιακής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο 

Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και τα έτη 2016-2019 Πρόεδρος του αθλητικού 

σωματείου χειροσφαίρισης «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ». 

 

 


