
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Tο ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Λ. ενόψει της από 1/7/2020 επανέναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής της 
διαμεσολάβησης διοργανώνει το κάτωθι πρόγραμμα μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών 
διάρκειας  20 ωρών: 

Advanced Mediation Training  
(Υπό το πρίσμα του νόμου 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση  και με έμφαση στις 
ενέργειες και δεξιότητες που απαιτούνται  από τους διαμεσολαβητές για την 
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία και για την αποτελεσματική διαχείριση υποθέσεων 
τακτικής διαδικασίας και οικογενειακών διαφορών.) 
Συνοπτικό περιεχόμενο σεμιναρίου:  
- προετοιμασία, διαδικαστικές ενέργειες και περιεχόμενο της Υποχρεωτικής Αρχικής 
Συνεδρίας σε εμπορικές και σε αστικές διαφορές  
- πρακτικά και ουσιαστικά ζητήματα εφαρμογής του νέου Νόμου 4640/2019  
-  τεχνικές αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης  
- θεωρία λήψης αποφάσεων 
- τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείριση «δύσκολων συζητήσεων» 
- διαχείριση συναισθημάτων  
- ειδικά ζητήματα που αφορούν στη διαχείρισή οικογενειακών διαφορών 
 Στα πλαίσια της εκπαίδευσης θα γίνει πρακτική εξάσκηση με ασκήσεις και προσομοιώσεις 
ρόλων. 
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί για διευκόλυνση των συμμετεχόντων με διττό 
τρόπο: 
 
Α] με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως σύγχρονης τηλεκπαίδευσης  στις κάτωθι ημερομηνίες: 

10/07/2020 ώρες 12.00 - 16.00 
11/07/2020 ώρες 9.00-13.00 
13/07/2020 και 14/07/2020 ώρες 16.00-20.00  
17/07/2020 ώρες 12.00- 16.00 
 
Β] με φυσική παρουσία (δια ζώσης) στις αίθουσες του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Λάρισας υπό τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στις κάτωθι ημερομηνίες: 
 1/07/2020 ώρες 9.00-17.00 

2/07/2020 ώρες 9.00-13.00 
3/07/2020 ώρες 16.00-20.00 
 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν πρέπει να αποστείλουν, αίτηση  στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση education@inkadil.gr ,στην οποία θα δηλώνουν το σεμινάριο που θα 
επιλέξουν, επισυνάπτοντας  α)αντίγραφο της ταυτότητάς, β) βεβαίωση εκπαίδευσης από 
πιστοποιημένο φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών. Η αίτηση θα επέχει θέση συναίνεσης 
χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος μόνο για την 
διενέργεια του παραπάνω σεμιναρίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την 
διαφύλαξη αυτών. 
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Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα 
ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς.  Ακολούθως, για να κατοχυρώσουν τη 
συμμετοχή τους, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των διδάκτρων 

(270 ευρώ) στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου στην ALPHA BANK (IBAN: 
GR7101403000300002002023578) . Η πλήρης εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις εκπαιδεύτριες του Φορέα: 
Μαρίνα Αρσενοπούλου,(6944918702) και  Εύη Μπεκίρη(6936990800), Δικηγόροι, 
Διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες CEDR, Πιστοποιημένες Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών. 
 
 


