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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 
Η Μαξία Σζώινπ  είλαη απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηεο ζρνιήο 
Ννκηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Α.Π.Θ.  Έρεη 
εθπαηδεπζεί  θαη πηζηνπνηεζεί ωο Γηακεζνιαβήηξηα από ην Τπνπξγείν 
Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ.   
Από ην 2008  αζθεί κάρηκε δηθεγνξία κε κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηωλ 
Δκπνξηθώλ, Αζηηθώλ, Σξαπεδηθώλ, Πνηληθώλ Τπνζέζεωλ θαζώο επίζεο 
έρεη ηδηαίηεξε ελαζρόιεζε κε ην πηωρεπηηθό δίθαην , ην Ν. 3869/2010  θαη ελ 
γέλεη ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο. 
 Έρεη δηαηειέζεη Ννκηθόο ύκβνπινο ζε πνιιέο εηαηξείεο , θπξίωο 
εκπνξηθνύ αληηθεηκέλνπ,  θαη έρεη επαξθή εκπεηξία από ηε ζπκκεηνρή ηεο 
ζε δηαπξαγκαηεύζεηο  ζπκβνιαίωλ θαη ζπκβάζεωλ  κε δηάθνξεο εηαηξείεο 
θαη ηδηώηεο, θαζώο θαη ζηελ δηακεζνιάβεζε γηα ηελ επίιπζε δηαθνξώλ ηνπο 
κε ηξίηνπο.  
Σν έηνο 2015 απέθηεζε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο Γηακεζνιάβεζεο ελώ από ην 
έηνο 2017 έρεη νξηζζεί πληνλίζηξηα ηνπ Ν. 4469/2017 γηα ηελ Δμωδηθαζηηθή 
Ρύζκηζε ηωλ Οθεηιώλ ηωλ Δπηρεηξήζεωλ θαη έρεη δηεθπεξαηώζεη αξθεηέο 
ππνζέζεηο είηε ωο ζπληνλίζηξηα είηε ωο ζύκβνπινο δηαπξαγκάηεπζεο ηωλ 
επηρεηξήζεωλ.  
πκκεηείρε ζηα  advance εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηακεζνιάβεζεο κε 
αληηθείκελα ηελ Ιαηξηθή Γηακεζνιάβεζε, Σελ Σξαπεδηθή Γηακεζνιάβεζε, ηε 
Βηνεζηθή ζηε Γηακεζνιάβεζε, ηε ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε. Έιαβε ηελ 
εθπαίδεπζε  «Train The Trainers» (Δθπαίδεπζε γηα ηνπο Δθπαηδεπηέο ηωλ 
Γηακεζνιαβεηώλ) πνπ ζπλδηνξγαλώζεθε από ην ΙΝ.ΚΑ.ΓΑ. θαη ην 
ΔΛΚΔΓ/ADR HELLENIC CENTER)  40 ωξώλ ην έηνο 2017. 
Έρεη ζπκκεηάζρεη ωο shadow trainer  θαη ωο ζπληνλίζηξηα εθπαίδεπζεο ζε 
κεγάιν αξηζκό θύθιωλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο δηακεζνιαβεηώλ θαζώο 
θαη  ηεο εμεηδηθεπκέλεο (advance) εθπαίδεπζεο δηακεζνιαβεηώλ. 
Έιαβε επηηπρώο ηελ εηδηθόηεηα ηεο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΡΙΑ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ 
θαη έρεη ήδε ζπκκεηάζρεη θαη  εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο εθπαίδεπζεο 
δηακεζνιαβεηώλ ζην ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ (ΙΝΚΑΓΑ) κε ην ADR HELLENIC.  
Δπίζεο, ήδε από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ έηνπο 2020 είλαη κέινο ηνπ Γηεζλνύο 

Οξγαληζκνύ Γηακεζνιάβεζεο International Mediation Institute.   

Έρεη δηδαθηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο δηακεζνιάβεζεο ωο 
εθπαηδεύηξηα ΚΔΚ αδεηνδνηεκέλε από ηα πξνγξάκκαηα ΛΑΔΚ-ΟΑΔΓ.  



Έρεη ζπκκεηάζρεη ζην 1ν Κνηλό πλέδξην Γηακεζνιάβεζεο πνπ 
ζπλδηνξγαλώζεθε   από ηα Κέληξα Γηακεζνιάβεζεο - Φνξείο Καηάξηηζεο 

Γηακεζνιαβεηώλ ηεο Υώξαο κε αληηθείκελν «ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ Λύζε 

Πνιηηηζκνύ γηα ηνπο Αλζξώπνπο θαη ηνπο Λανύο»  
Σν έηνο 2015 Έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ Ηκεξίδα:  «Γηακεζνιάβεζε: Μία 
ζπλερήο πξόθιεζε - Ηκεξίδα γηα ηε Γηακεζνιάβεζε». 
Σν έηνο 2016 ζπκκεηείρε ζηελ  εθδήιωζε ηνπ Τπνπξγείνπ δηθαηνζύλεο, 
δηαθάλεηαο θαη αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ  «ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ΛΤΗ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ».   
 

  

 


