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Η Μαρία Τσώλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής της σχολής Νομικών, 

Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Έχει εκπαιδευθεί και 

πιστοποιηθεί ως Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών  στους Φορείς 

Κατάρτισης, ADR HELLENIC και ΙΝΚΑΔΑ  από το 2017  έως και σήμερα. 

 

Από το 2008 ασκεί μάχιμη δικηγορία με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των 

Εμπορικών, Αστικών, Τραπεζικών, Ποινικών Υποθέσεων  καθώς  επίσης έχει 

ιδιαίτερη ενασχόληση με το πτωχευτικό δίκαιο , το Ν. 3869/201 Ο και εν γένει τις 

διαπραγματεύσεις. 

 

Έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος σε πολλές εταιρείες,  κυρίως εμπορικού 

αντικειμένου, και έχει επαρκή εμπειρία από τη συμμετοχή της σε διαπραγματεύσεις 

συμβολαίων  και συμβάσεων  με διάφορες εταιρείες και ιδιώτες, καθώς και στην 

διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών τους με τρίτους. 
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Το έτος 2015 απέκτησε την πιστοποίηση της Διαμεσολάβησης ενώ από το έτος 2017 

έχει ορισθεί Συντονίστρια του Ν. 4469/2017 για την Εξωδικαστική Ρύθμιση των  

Οφειλών των Επιχειρήσεων και έχει διεκπεραιώσει αρκετές υποθέσεις είτε ως 

συντονίστρια είτε ως σύμβουλος διαπραγμάτευσης των επιχειρήσεων. 

 

Συμμετείχε στα adνance εκπαιδευτικά προγράμματα διαμεσολάβησης με 

αντικείμενα την Ιατρική Διαμεσολάβηση, Την Τραπεζική Διαμεσολάβηση, τη 

Βιοηθική στη Διαμεσολάβηση, τη Σχολική Διαμεσολάβηση. Έλαβε την εκπαίδευση 

«Train The Trainers» (Εκπαίδευση για τους Εκπαιδευτές των Διαμεσολαβητών) που 

συνδιοργανώθηκε από το ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ. και το ΕΛΚΕΔ/ΑDR HELLENIC CENTER)  40 ωρών 

το έτος 2017. 

 

Έχει συμμετάσχει ως shadow trainer και ως συντονίστρια εκπαίδευσης σε μεγάλο 

αριθμό κύκλων της βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών καθώς και  της 

εξειδικευμένης (adνance) εκπαίδευσης διαμεσολαβητών. 

 

Έλαβε επιτυχώς την ειδικότητα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΒΗΤΩΝ και έχει ήδη 

συμμετάσχει και εκπαιδευτικούς κύκλους εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στο 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΜ ΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  (ΙΝΚΑΔΑ) με το 

ADR HELLENIC. 

 

Επίσης, ήδη από τον Ιανουάριο του έτους 2020 είναι μέλος του Διεθνούς 

Οργανισμού Διαμεσολάβησης  lnternational Mediation lnstitute. 

 

Έχει διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο της διαμεσολάβησης ως εκπαιδεύτρια  ΚΕΚ 

αδειοδοτημένη  από τα προγράμματα ΜΕΚ-ΟΑΕΔ. Έχει συμμετάσχει στο 1° Κοινό 

Συνέδριο Διαμεσολάβησης που συνδιοργανώθηκε από τα Κέντρα Διαμεσολάβησης - 

Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών της Χώρας με αντικείμενο «ΔΙΑΜΕΣΟΜΒΗΣΗ 

Λύση Πολιτισμού για τους Ανθρώπους και τους Λαούς» Το  έτος  2015  Έχει  

συμμετάσχει  στην  Ημερίδα:    «Διαμεσολάβηση:  Μία συνεχής πρόκληση - Ημερίδα 

για τη Διαμεσολάβηση». Το έτος 2016 συμμετείχε στην εκδήλωση του Υπουργείου 

δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων «ΔIΑΜΕΣΟΜΒΗΣΗ ΛΥΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 

 


