[ 17

∆.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1.4.2009

ΟΙ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ]

ΤΙΤΛΟΣ

ΟΙ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Α) ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - Β) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Γ ) Μ Ι Κ ΡΑ Α Ρ Θ ΡΑ - ∆ ) Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ο ΥΛ Ι Κ Ο
Επιµέλεια: Απόστολος Γιαννακούλιας, ασκούµενος δικηγόρος
Ζωή Βαγγέλη και Μαρία Σκορδίλη, φοιτήτριες
της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

∆ Ι Α Γ ΡΑ Μ Μ Α
A) ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
I. ΗΠΑ, Αριζόνα: Εκπαίδευση διαµεσολαβητών για
διαφορές γειτονικού δικαίου
II. ΣΚΩΤΙΑ : Νέος οδηγός για την πρακτική της διαµεσολάβησης
ΙΙΙ. ΝΤΟΥΜΠΑΪ : Ίδρυση κέντρου διαµεσολάβησης
για ιδιοκτησιακές διαφορές
ΙV. ΙΝ∆ΙΑ : Νέο εθνικό σύστηµα διαµεσολάβησης

B) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
I. Στρασβούργο: Η διαµεσολάβηση στο διεθνές
II.

οικογενειακό δίκαιο
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του προγράµµατος. Εργάζονταν τότε για
την πόλη 14 εθελοντές-διαµεσολαβητές.

I.

έχει ως εξής:
Εάν το πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί

ΗΠΑ, Αριζόνα : Εκπαίδευση διαµε-

Το 70% των υποθέσεων, που κατέγρα-

µε ένα τηλεφώνηµα, τα δύο µέρη µπορούν

σολαβητών για διαφορές γειτονικού

ψε το προσωπικό αφορούσε σε προβλήµα-

να συµφωνήσουν τη διαµεσολάβηση. Εάν

δικαίου

τα που δηµιουργούσαν οι σκύλοι σε γείτο-

µετά τη διαµεσολάβηση επιτευχθεί συµ-

Σύµφωνα µε το άρθρο του Alex Bloom

νες ειδικά ως προς το ζήτηµα του θορύβου

φωνία, θα υπογραφεί ένα συµφωνητικό,

που προκαλούν.

κάθε µέρος θα λάβει ένα αντίγραφό του

στην Arizona Republic: «The Scottsdale

Citizen and Neighborhood Resources

Η επαναλειτουργία του προγράµµατος

και θα πρέπει να τηρήσει τα συµφωνηθέ-

department» πρόκειται να εκπαιδεύσει εθε-

στοχεύει στη διευκόλυνση της αστυνοµίας

ντα.

λοντές πάνω στη διαµεσολάβηση σε δια-

και του δικαστηριακού συστήµατος της πό-

Ολόκληρο το άρθρο βρίσκεται στο

φορές γειτονικού δικαίου.

λης, καθώς οι υποθέσεις που πρόκειται ν’

διαδίκτυο:

Η πόλη είχε πρόγραµµα διαµεσολάβησης από το 2000 έως το 2006, το οποίο και
έληξε µε την παραίτηση του συντονιστή

αναληφθούν θα καλύπτουν όλα τα ζητήµα-

www.azcentral.com/community/chan

τα του γειτονικού δικαίου.

dler/articles/2009/03/11/20090311sr-

Με βάση το άρθρο, η διαδικασία θα

dogs0312.html
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II. ΣΚΩΤΙΑ : Νέος οδηγός για την πρα-

βησης και συµφιλίωσης της Ινδίας

Γ) ΜΙΚΡΑ ΑΡΘΡΑ

κτική της διαµεσολάβησης

(Meditation and Conciliation Project) πρόκει-

Στόχος του οδηγού µε τίτλο «The

ται να ετοιµάσει το νέο εθνικό σύστηµα

I. Τα πλεονεκτήµατα της ∆ιαµεσολάβησης

Guide to the Use of Mediation in the

διαµεσολάβησης, το οποίο θα υποβληθεί

Η Alexandra Alvarado στο άρθρο της

Planning System» είναι η κατανόηση της

για έγκριση στην κυβέρνηση.

«Advantages of Mediation» αναφέρει ότι η

λειτουργίας της διαµεσολάβησης για την

Η εισαγωγή της µορφής αυτής επίλυ-

διαµεσολάβηση αποτελεί ένα δυνατό ερ-

επίτευξη συναινέσεων σε δύσκολες υπο-

σης των διαφορών, θα αρχίσει µε ένα τριή-

γαλείο για την επίλυση των διαφορών διότι

θέσεις.

µερο εκπαιδευτικό προγράµµατα για δικη-

παρέχει στα µέρη τα εξής πλεονεκτήµατα:

Ο πολιτικός της Σκωτίας, Swinney,

γόρους, οι οποίοι µετά το πέρας της εκπαί-

- επιχειρηµατική γλώσσα και προσέγ-

δήλωσε επ’ αφορµή του νέου οδηγού, ότι

δευσής τους θα λάβουν και µία τιµητική

γιση, αντί της νοµικής που περιλαµβάνει

η ανάµειξη του διαµεσολαβητή ως τρίτου

αµοιβή.

περίπλοκους κανόνες και διαδικασίες,

µέρους µπορεί να επιλύσει διαφορές, ει-

Για περισσότερες πληροφορίες :

- εχεµύθεια, αντί της δηµοσιότητας

σάγοντας την αµεροληψία και βοηθώντας

www.hindu.com/2009/03/14/stories/20

της πολιτικής δίκης όπου τα ΜΜΕ έχουν

τα εµπλεκόµενα µέρη να εντοπίσουν τα

09031457040600.htm

πρόσβαση σε όλη τη διαδικασία,
- µείωση εξόδων, αφού είναι γνωστό

κοινά τους σηµεία και να προχωρήσουν
µε αυτά. Η επίτευξη συναίνεσης µειώνει

B) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ

δάπανη και πολύχρονη,

το χρόνο και το κόστος των διαδικασιών,
συµβάλλοντας έτσι σε ένα περισσότερο
αποτελεσµατικό σύστηµα ανάπτυξης της

ότι η διαδικασία στα δικαστήρια είναι πολυ-

I. Στρασβούργο: Η διαµεσολάβηση στο

- ταχύτητα, καθώς η συµφωνία µπορεί

διεθνές οικογενειακό δίκαιο

να επιτευχθεί από την πρώτη κιόλας συνά-

Το 7ο ευρωπαϊκό συνέδριο για το οικο-

ντηση. Ακόµη και η πρώτη όµως συνάντηση

Περισσότερα για το άρθρο µπορείτε

γενειακό δίκαιο πραγµατοποιήθηκε στις

της διαµεσολάβησης µπορεί να πραγµατο-

να βρείτε στις ιστοσελίδες:

16 Μαρτίου 2009 στο Στρασβούργο µε θέ-

ποιηθεί σε λιγότερο από µία εβδοµάδα,

Χώρας.

www.planningresource.co.uk/news/B

µα τη διαµεσολάβηση στο οικογενειακό

yDiscipline/Development-

διεθνές δίκαιο.

- η απόφαση βρίσκεται στα µέρη, καθώς αντιλαµβάνονται ότι έχουν τη δύναµη

Στόχος του συνεδρίου ήταν να βελτιώ-

να επιλύσουν τα ίδια τις διαφορές τους.

guide-launched

σει και να εναρµονίσει τη συνεργασία και

Ανακαλύπτουν τους στόχους και τα συµ-

www.scotland.gov.uk/Publications/20

τις ακολουθούµενες πρακτικές στον τοµέα

φέροντά τους, µαθαίνουν πώς να επικοι-

09/03/10154116/0

αυτό. Εξετάστηκε, επίσης, η δυνατότητα

νωνούν ακούγοντας και αναλύοντας. Με

συνεργασίας των διεθνών οργανισµών.

αυτό τον τρόπο τα µέρη στη διαδικασία της

Περισσότερες πληροφορίες για το

διαµεσολάβησης διατηρούν το αίσθηµα

συνέδριο:

της αυτοεκτίµησης, της ασφάλειας, του

Control/891019/Scottish-mediation-

ΙΙI. ΝΤΟΥΜΠΑΪ : Ίδρυση κέντρου διαµεσολάβησης για ιδιοκτησιακές διαφορές
Κέντρο διαµεσολάβησης για την επίλυση διαφορών σε θέµατα ιδιοκτησίας

www.avocats.fr/space/dominique.lop
ez-eychenie

- αναγνώριση, διότι η µία πλευρά τελικά αντιλαµβάνεται και κατανοεί τους ισχυ-

(property disputes) πρόκειται να ιδρυθεί
στο Ντουµπάι από τον επόµενο µήνα.

αυτοπροσδιορισµού και της αυτονοµίας,

II. ΗΠΑ :

Ετήσιο συνέδριο µε θέµα:

ρισµούς της άλλης πλευράς. ∆ίνει δηλαδή

«Παιδιά, ∆ικαστήρια και Επιµέλεια»

τη δυνατότητα στους εµπλεκοµένους στη

είναι η αποσυµφόρηση του αρµόδιου δικα-

H Association of Family and Conciliation

διαδικασία να ακουστούν και να γίνουν κα-

στηρίου από τον συνεχώς αυξανόµενο

Courts (AFCC) διοργανώνει το 46ο ετήσιο

αριθµό υποθέσεων που καλείται ν’ αντιµε-

συνέδριο στη Νέα Ορλεάνη στις 27-30

- ευελιξία, αφού η διαµεσολάβηση επι-

τωπίσει.

Μαΐου 2009. Στο συνέδριο θα εξεταστεί η

τρέπει στα µέρη να συµφωνούν για τις

Η επιτυχία του νέου κέντρου θεωρείται

εξέλιξη των πρακτικών και των διαδικα-

ηµεροµηνίες, για τη διάρκεια των συνε-

βέβαιη για του ιδρυτές του λόγω της ήδη

σιών στο οικογενειακό δίκαιο µε το πέρα-

δριάσεων, την επιλογή του διαµεσολαβητή

επιτυχηµένης λειτουργίας των δύο κέ-

σµα των χρόνων.

(ή των διαµεσολαβητών), τα προσκοµιζό-

Στόχος της δηµιουργίας του κέντρου

τανοητοί µεταξύ τους,

Οι συνεδρίες πρόκειται να καλύψουν

µενα εµπιστευτικά έγγραφα και για άλλα

οικογενειακές διαφορές.

ποικιλία από θέµατα που εξετάζουν τις

σηµαντικά θέµατα. Συνεπώς, τα µέρη

Για περισσότερες πληροφορίες :

προκλήσεις από τη συµβατική ελευθερία

έχουν τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας,

www.propertywire.com/news/middle-

στη γονική επιµέλεια, το ρόλο του παιδιού

κάτι που δε συµβαίνει στο δικαστικό αγώ-

east/dubai-mediation-centre-

στη διαδικασία, την ανάκαµψη του παιδιού

να και τη διαιτησία,

property-200903152790.html

µετά το διαζύγιο, το µεταβαλλόµενο ρόλο

- προφύλαξη των επιχειρηµατικών

του δικαστηρίου στην επίλυση οικογενεια-

σχέσεων καθώς προσφέρει τη δυνατότητα

κών διαφορών κ.ά.

επίλυσης της διαφοράς και συνέχισης των

σολάβησης

Για την εγγραφή σας, επισκεφτείτε

επιχειρηµατικών σχέσεων µε το άλλο µέ-

Η αρµόδια επιτροπή του Ανώτατου δι-

την ιστοσελίδα:

ρος. Αυτό δεν συµβαίνει σε κανένα άλλο

ντρων διαµεσολάβησης για γειτονικές και

ΙV. ΙΝ∆ΙΑ : Νέο εθνικό σύστηµα διαµε-

καστηρίου για τα ζητήµατα της διαµεσολά-

www.afccnet.org

µηχανισµό επίλυσης διαφορών, όπου συ-
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νήθως καλλιεργείται το αίσθηµα του µί-

στην ικανοποίηση των «συνεργατών»-

Στην πραγµατικότητα, όµως, είναι αρ-

σους µεταξύ των µερών και διαλύεται η

δικηγόρων από το να βοηθήσουν τους

κετά πιο ακριβή, χρονοβόρα και πολύπλο-

οποιαδήποτε σχέση και συνεργασία,

πελάτες να πράξουν αυτό που επιθυ-

κη από όσο παρουσιάζεται και θα έπρεπε

- δυνατότητα πολλαπλής συµµετοχής

µούν ή το πιο ωφέλιµο γι’ αυτούς.

να είναι το τελευταίο καταφύγιο αφού δο-

στη διαδικασία αφού τα µέρη που εµπλέ-

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο:

κιµασθούν, και αποτύχουν, άλλες, εναλλα-

κονται στη διαφορά είναι συνήθως περισ-

www.mediate.com/articles/pulsD10.

σότερα από δύο,

cfm

- εποικοδοµητικές λύσεις που τα

κτικές µέθοδοι επίλυσης των διαφορών.
Σπάνια το πρόβληµα που παρουσιάζεται βρίσκει λύση από τους ίδιους τους

εµπλεκόµενα µέρη έχουν επιλέξει σύµφω-

III. Πώς ένας διαµεσολαβητής µπορεί να

εµπλεκοµένους, χωρίς την παρέµβαση τρί-

να µε τις ανάγκες και τα συµφέροντά τους,

χρησιµοποιήσει τα χρώµατα για να επη-

του. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν

λύσεις ειδικά φτιαγµένες για την αµοιβαία

ρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου

είναι απαραίτητη η προσφυγή στα δικαστή-

ικανοποίησή τους.

Σύµφωνα µε µία µελέτη του Juliet

ρια. Υπάρχει η εναλλακτική λύση της δια-

Zhu, καθηγητή marketing στο University of

µεσολάβησης. Αυτή η εναλλακτική στο-

British Sauder School of Business, τα χρώ-

χεύει στην εύρεση λύσης µε τη βοήθεια

µατα µπορούν να επιδράσουν στον εγκέ-

τρίτου και µειώνει στο ελάχιστο την περί-

Παραβίαση της αρχής του αυτοπροσ-

φαλό µας επηρεάζοντας την ικανότητά

πτωση να καταστεί αναγκαία η προσφυγή

διορισµού (self-determination) στη

µας για αυτοσυγκέντρωση και προσοχή σε

στα δικαστήρια.

∆ιαµεσολάβηση

λεπτοµέρειες ή γενικές ιδέες.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο:
http://mediationweek.com

II.

Το σκεπτικό είναι αρκετά απλό: όλα τα

Ο Darrel Puls, διαµεσολαβητής για πε-

Συγκεκριµένα, η µελέτη δείχνει ότι το

µέρη συναντώνται µε ένα ουδέτερο µέρος

ρισσότερα από είκοσι χρόνια, αναφέρει σε

κόκκινο χρώµα αυξάνει την προσοχή µας,

και µέσα από τη συνεργασία τους προσπα-

άρθρο του ότι ακούει ολοένα και πιο συχνά

ενώ το µπλε ενισχύει τη δηµιουργικότητα.

θούν να καταλήξουν στην προσφορότερη

παράπονα για διαµεσολαβητές οι οποίοι

Το άρθρο βρίσκεται στο διαδίκτυο:

λύση.

υποδεικνύουν στους πελάτες τους ποια

http://mediationchannel.com/2009/02/0

Αυτή η εναλλακτική επίλυση διαφορών

λύση είναι αποδεκτή και ποια δεν είναι, ει-

6/blue-for-creativity-red-for-attention-

κερδίζει τα τελευταία χρόνια όλο και πε-

δικά σε υποθέσεις διαζυγίων.

to-detail-studies-show-effect

ρισσότερο έδαφος σε διάφορα κράτη ως

Αναρωτιέται, λοιπόν, για ποιον δεν είναι αποδεκτή…; για το διαµεσολαβητή, τα
δικαστήρια, ή τους δικηγόρους;

µία αποτελεσµατική µέθοδος επίλυσης

IV. Τα επτά στοιχεία µιας αποτελεσµατικής διαπραγµάτευσης

διαφορών.
Ολόκληρο το άρθρο:

Υποστηρίζει, ότι - ενώ οι περισσότεροι

Σύµφωνα µε τον Roger Fisher, υπεύ-

http://cooperator.com/articles/1874/1/

διαµεσολαβητές είναι καλά εκπαιδευµένοι

θυνο του προγράµµατος του Harvard για

Avoiding-Court-Limiting-

και λειτουργούν σύµφωνα µε ηθικούς κανό-

τη διαπραγµάτευση, κάθε τέτοια διαδικα-

Costs/Page1.html

νες και φραγµούς - υπάρχουν και εκείνοι, οι

σία έχει 7 στοιχεία τα οποία συνδέονται

λίγοι, οι οποίοι υποκύπτουν στον πειρασµό

στενά µεταξύ τους:

και προσδιορίζουν ή καθορίζουν οι ίδιοι το

1. Ικανοποίηση συµφερόντων των µερών

αποτέλεσµα της διαδικασίας ανεξάρτητα

2. ∆υνατότητα εναλλακτικών λύσεων σε

από την όποια επιθυµία των µερών.
Αυτό συµβαίνει, κατά την άποψή του,
για τρεις πιθανούς λόγους:
1. ∆ιότι έτσι επιταχύνεται η διαδικασία και

µια διαφορά
3. ∆ιατήρηση των σχέσεων µεταξύ των µερών
4. Πολλαπλές επιλογές

VI.

∆ιαµεσολάβηση και Φωτογραφία
Η Amanda Bucklow, διαµεσολαβήτρια

και εκπαιδεύτρια, στο άρθρο της “Mediation

is like photography“, παροµοιάζει τη διαµεσολάβηση µε τη φωτογραφία, αναδεικνύοντας διάφορα κοινά τους σηµεία.
Τόσο οι διαµεσολαβητές, όσο και οι

εκείνος που ζει αποκλειστικά από το

5. Τήρηση της νοµιµότητας

φωτογράφοι ψάχνουν για τη λεπτοµέρεια,

επάγγελµα του διαµεσολαβητή µπορεί

6. Επικοινωνία

ψάχνουν για το σηµείο ισορροπίας µεταξύ

να αναλάβει περισσότερες από µία

7. ∆έσµευση για τα συµφωνηθέντα

των διαφόρων στοιχείων.

υποθέσεις την ηµέρα κερδίζοντας έτσι

Ολόκληρο το άρθρο βρίσκεται

περισσότερα χρήµατα.

στην ιστοσελίδα:

2. ∆ιότι ο διαµεσολαβητής πιστεύει, ότι

www.mediate.com/BLOGS

του να την αποδεχθούν.

τογραφίας όσο και για την επίτευξη συµφωνίας καθώς και να κάνουν τους ανθρώ-

γνωρίζει καλύτερα την αποτελεσµατικότερη λύση και ωθεί τους πελάτες

Επίσης, προσπαθούν να βρουν το κατάλληλο πλαίσιο τόσο για τη λήψη της φω-

V. Αποφεύγοντας τα ∆ικαστήρια, µειώνονται τα έξοδα

πους να αισθάνονται άνετα.
Μεγάλο ποσοστό των κορυφαίων δια-

Η Lisa Iannucci στο άρθρο της

µεσολαβητών διακρίνονται επίσης για τη

σχέσεις αλληλεξάρτησης µε τους δι-

“Avoiding Court, Limiting Costs” υποστηρί-

δηµιουργικότητά τους, άλλοι τραγουδούν,

κηγόρους προτιµούν να παραµερίσουν

ζει πως αποφεύγοντας το δικαστήριο µειώ-

άλλοι ασχολούνται µε τη µουσική, άλλοι

την αµεροληψία τους προκειµένου να

νει κανείς τα έξοδα. Πολλές φορές στην

µαγειρεύουν ή χορεύουν ή ασχολούνται

έχουν µεγαλύτερη και καλύτερη πελα-

τηλεόραση η διαδικασία ενώπιον των δικα-

µε άλλες µορφές τέχνης.

τεία. Έτσι, στοχεύουν περισσότερο

στηρίων φαίνεται εύκολη και γρήγορη.

3. ∆ιότι οι διαµεσολαβητές που διατηρούν

Υπάρχει, λοιπόν, εµφανής σχέση µετα-
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ξύ της αυξηµένης δηµιουργικότητας και

γραµµένο σε µορφή ερωταπαντήσεων

της εξαιρετικής ικανότητας διαµεσολάβη-

απαντά στις 100 πιο συχνές ερωτήσεις των

σης.

νέων διαµεσολαβητών, δίνοντας ακριβείς,

Για περισσότερες πληροφορίες:

ευκρινείς, κατανοητές και πρακτικές λύ-

http://blog.amandabucklow.co.uk/200

σεις, που λύνουν τα χέρια.

8/04/07/mediation-is-like-photography

Για περισσότερες πληροφορίες:

VII. Ακροβατώντας µε τη ∆ιαµεσολάβηση

www.mediate.com/mediaplayer

II. ∆ιαµεσολάβηση στο «YouTube»
Οι διαµεσολαβητές δεν άργησαν ν’
ανακαλύψουν τη δύναµη του «YouTube».

www.mediationtool.com/store

Έτσι σήµερα, µια αναζήτηση µε τη λέξη

www.solomonpublications.com

«διαµεσολάβηση» έχει περίπου 4000 αποτελέσµατα. Ανάµεσα στα video clips πάνω

Στο βιβλίο “Mediating Dangerously: The

Frontiers of Conflict Resolution" του

Για να δείτε το βίντεο:

IX. Όταν η Συζήτηση αποδίδει: 12 συνε-

στη διαµεσολάβηση υπάρχει ένα πολύ δη-

Kenneth Cloke αναλύεται πως κάποιες φο-

ντεύξεις µε ∆ιαµεσολαβητές

µοφιλές: ένας διαµεσολαβητής σε επιχει-

ρές είναι απαραίτητο να ξεπερνώνται τα

Στο βιβλίο της Deborah Kolb “When

ρηµατικές διαφορές πείθει τους δύο πελά-

συνήθη, τεχνικά όρια της διαµεσολάβη-

Talk Works: Profiles of Mediators” παρου-

τες του να καταγράψει τη διαδικασία επί-

σης, όταν το ζητούµενο αποτέλεσµα είναι

σιάζονται δώδεκα συνεντεύξεις έµπειρων

λυσης της διαφοράς τους. Επίσης, µπο-

µια ριζοσπαστική αλλαγή.

και επιτυχηµένων διαµεσολαβητών διαφό-

ρούµε να δούµε ορισµένες διαπραγµατεύ-

ρων ειδών υποθέσεων.

σεις που αφορούν διαφορές γειτονικού

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο ο διαµεσολαβητής να δει κάτω από

Μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις η

την επιφάνεια και να καταφέρει να υπερβεί

συγγραφέας αποκαλύπτει πώς οι εξέχο-

εµπόδια, όπως βία και απάθεια, προκειµέ-

ντες αυτοί διαµεσολαβητές επιτυγχάνουν

νου να επιφέρει µια εκ βάθρων αλλαγή.

αυτά τα σπουδαία αποτελέσµατα εξετάζο-

Ο στόχος του βιβλίου αυτού είναι ακρι-

ντας τις προσωπικότητες αυτών των δια-

βώς αυτός: να επιδείξει στον διαµεσολα-

µεσολαβητών.

βητή πώς θα φτάσει στην επίλυσή µιας σύ-

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.mediationtools.com/store/

γκρουσης προχωρώντας πέρα από τα πα-

Βασικές γνώσεις για το νέο

∆ιαµεσολαβητή

III. Γλώσσα του σώµατος: τα απαραίτητα
για επιχειρηµατίες
Στο συγκεκριµένο βίντεο, διάρκειας 7
λεπτών, ο Barry από τη «Management

Consultancy International» εξηγεί πώς µπο-

∆) ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ψέµατα και άλλα πολλά θέµατα.

I.

∆ιαµεσολάβηση σε οικογενειακές

σα του σώµατος του συνοµιλητή µας για να

υποθέσεις

επωφεληθούµε όσο το δυνατόν περισσότε-

Η έκδοση αυτή αποτελεί µια συλλογή

ρο από την διαπροσωπική επαφή µαζί του.

Συµβουλεύει να προσέχουµε τη γλώσ-

www.mediationtools.com/store

VIII.

www.youtube.com

ρούµε να διακρίνουµε κάποιον που λέει

ραδοσιακά όρια της διαµεσολάβησης.
Για περισσότερες πληροφορίες:

δικαίου.

Στο βιβλίο του “Basic Skills for the new

από παρατηρήσεις και εµπειρία των είκοσι

Ορισµένα µάλιστα από τα στοιχεία που

mediator” ο Allan Goodman, έµπειρος δια-

επτά (27) πιο έµπειρων διαµεσολαβητών

θα αποκαλύπταµε παρατηρώντας τον,

µεσολαβητής και καθηγητής, δίνει χρήσι-

σε οικογενειακές υποθέσεις στον κόσµο.

όπως υποστηρίζει, είναι απολύτως συνει-

µες πληροφορίες για τον νέο, αλλά και για
τον έµπειρο διαµεσολαβητή, προκειµένου

Μερικές από τις ενότητες που περιλαµβάνονται:

δητά και στοχευµένα, ενώ κάποια άλλα τελείως ακούσια και µη επιθυµητά από τον
συνοµιλητή.

να επιτευχθεί η βελτίωση των ικανοτήτων

Έµπνευση, τεχνικές στη διαδικασία

τους στην επίλυση διαφορών µε τη διαδι-

της διαµεσολάβησης, υποστήριξη των παι-

Για να δείτε το βίντεο, επισκεφτείτε

κασία της διαµεσολάβησης.

διών, στυλ και τρόποι διαµεσολάβησης,

την ιστοσελίδα :

Το βιβλίο αυτό που χρησιµοποιείται και

ανησυχία για το µέλλον και την πιστοποίη-

http://www.youtube.com/watch?v=P4

για την εκπαίδευση νέων διαµεσολαβητών,

ση της εκπαίδευσης των διαµεσολαβητών.
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