


Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Λ  αποτελεί έναν φορέα 

σύμπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας 

(www.inkadil.gr)

Ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την κατάρτιση διαμεσολαβητών, την περαιτέρω μετεκπαίδευσή τους και

την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης*. Έδρα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας είναι

τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας. Τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων ορίστηκε το

Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας.

Το ΙΝΚΑΔΙΛ παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση με εκπαιδεύτριες πιστοποιημένες από διεθνείς

φορείς, ενώ το πρόγραμμα εκπαίδευσης υποστηρίζεται από διδακτικό υλικό του CEDR (Centre for

Effective Dispute Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής

υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο.

*Διαμεσολάβηση είναι η διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με

συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια ενός τρίτου ουδέτερου προσώπου, του διαμεσολαβητή. Κατά τη διαδικασία της

διαμεσολάβησης τα μέρη προσδιορίζουν τις επιμέρους πτυχές της διαφοράς τους, ερευνούν τις εναλλακτικές λύσεις για την

επίλυσή της και επιχειρούν να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία που θα ικανοποιεί τα αληθινά συμφέροντά τους.

http://www.inkadil.gr/
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Εκπαιδεύτριες

Απόφοιτες της Νομικής Σχολής με μεταπτυχιακούς τίτλους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας
και του εξωτερικού

Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Διαπιστευμένες διαμεσολαβήτριες από το διεθνούς φήμης Βρετανικό ίδρυμα Center for Effective
Dispute resolution (CEDR UK).

Πλούσια εμπειρία στον χώρο της διαμεσολάβησης με συμμετοχή σε πολλές μετεκπαιδεύσεις σχετικά
με την διαχείριση συγκρούσεων και τις διαπραγματεύσεις.

Εισηγήτριες σε πλήθος εκδηλώσεων από φορείς σχετικά με την διαμεσολάβηση.

Πιστοποιημένες εκπαιδεύτριες διαμεσολάβησης με βάση τα διεθνή πρότυπα του CEDR.

Μαρίνα Αρσενοπούλου Εύη Μπεκίρη







ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ*
27/12/19  έως 31/12/2020

Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

• Το πρόγραμμα υποστηρίχτηκε από διδακτικό υλικό του CEDR (Centre for Effective Dispute

Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών

διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο

• Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν πιστοποιημένοι ‘’εκπαιδευτές διαμεσολαβητών’’ από το

CEDR

• Διανεμήθηκε στους εκπαιδευόμενους το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του CEDR σε ελληνική

μετάφραση

• Το σεμινάριο διεξήχθη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας

• Συμμετείχαν 10 άτομα από όλους τους γειτονικούς νομούς.

* προηγούμενος τελευταίος κύκλος εκπαίδευσης Μάιος 2018

Ιανουάριος 2020



Πρόγραμμα οικογενειακής μετεκπαίδευσης διαμεσολάβησης διάρκειας 20 ωρών 

Συμμετείχε η πανευρωπαϊκής αναγνώρισης αυστριακή εκπαιδεύτριας

DDr. Πατρίτσια Βελικάι, επικεφαλής της Akademie Konsens Kultur, του

μεγαλύτερου φορέα διαμεσολάβησης στην Αυστρία, ειδική σύμβουλος

σε θέματα διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδας και

εξειδικευμένης στις οικογενειακές διαφορές.

Φεβρουάριος 2020

• Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ήταν όλοι πιστοποιημένοι

διαμεσολαβητές από τη Λάρισα και άλλες περιοχές της Ελλάδας

• Η διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές είναι εστιασμένη στο

να βοηθήσει τα ζευγάρια που έχουν αποφασίσει να χωρίσουν, να

διαπραγματευτούν μεταξύ τους εποικοδομητικά αποφεύγοντας την

αντιδικία που μπορεί να έχει βαρύτατες συνέπειες για τα παιδιά

Μάρτιος 2020-Μάιος 2020 

• Αναστολή εργασιών λόγω lockdown



Ιούλιος 2020

Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης, συνολικής διάρκειας 80 ωρών 

Συμμετείχαν 14 άτομα διαφόρων επιστημονικών κλάδων 

Το πρόγραμμα υποστηρίχτηκε από διδακτικό υλικό του CEDR (Centre for Effective Dispute

Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών

διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο

• Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν πιστοποιημένοι

‘’εκπαιδευτές διαμεσολάβησης’’ από το CEDR

• Το σεμινάριο διεξήχθη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας

(50 δια ζώσης – 30 με τηλεκπαίδευση)



Οκτώβριος 2020

Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

(50 δια ζώσης – 30 με τηλεκπαίδευση)

• Το πρόγραμμα υποστηρίχτηκε από διδακτικό υλικό του CEDR (Centre for Effective Dispute

Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής

υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο

• Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ήταν πιστοποιημένοι ‘’εκπαιδευτές διαμεσολάβησης’’

από το CEDR

• Συμμετείχαν 6 άτομα 



PROBONO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Ιανουάριος 2020

Δωρεάν σεμινάριο ενημέρωσης του ρόλου του νομικού παραστάτη στην διαδικασία της

διαμεσολάβησης με τις εκπαιδεύτριες διαμεσολάβησης του ΙΝΚΑΔΙΛ

• Διοργανώθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

• Απευθυνόταν στα μέλη του ΔΣΛ

• Το πρώτο σεμινάριο για μη διαμεσολαβητές δικηγόρους σχετικά

με τη νέα διαδικασία

• Διεξήχθη στο Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας

• Συμμετείχαν 115 δικηγόροι

Ιανουάριος 2021

Εκδήλωση (webinar) για τους αποφοίτους του ΙΝΚΑΔΙΛ

• Συμμετείχαν πάνω από 70 απόφοιτοι



Δημοσιεύσεις για την προώθηση του θεσμού της 

διαμεσολάβησης




