
 

 

                       
                   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 

T. 210 3620274 Φ.: 210 3626610, info@hellenic-mediation.gr 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 42, 10679 Αθήνα, http://www.hellenic-mediation.gr 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΦΜ 997578078 

 

 
 
 

   
          

 

                        

 

   

                        Αθήνα, 18.02.2014 

 

 
ΤΡΙΤΟΙ «ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

7-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 

 

Έχουμε την ευχαρίστηση να σας ενημερώσουμε, ότι στo πλαίσιo της διοργάνωσης των 

Αθηναϊκών Διαλόγων που θα λάβουν χώρα την 12η Απριλίου 2014 με πρωτοβουλία του 

Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ), σε συνεργασία με τη διεθνή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση Διαμεσολαβητές Πέρα από τα Σύνορα (Mediators Beyond 

Borders-ΜΒΒ), το ΕλλΚΔΔ προσφέρει εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από 

διεθνούς κύρους εισηγητές των ΗΠΑ.  

 

Σημειώνεται, ότι οι ομιλητές, εκπαιδευτές είναι διεθνείς προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους 

που έρχονται με δικές τους δαπάνες ειδικά για το σκοπό αυτό από τις ΗΠΑ στo πλαίσιo της 

εθελοντικής προσφοράς της MBB και του ΕλλΚΔΔ για την εδραίωση του ειρηνικού 

δημόσιου διαλόγου και τη διάδοση της διαμεσολάβησης και στη χώρα μας. Περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα 

http://mediatorsbeyondborders.org/contact/board/. 

 

Η εν λόγω εκπαίδευση αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους από όλα τα 

ακαδημαϊκά πεδία αφενός να γνωρίσουν από κοντά κορυφαίες μορφές της διαμεσολάβησης 

από τις ΗΠΑ που έχουν διδάξει στα καλύτερα πανεπιστήμια εκεί και αφετέρου να 

εκπαιδευθούν σε νέες μορφές προσέγγισης της διένεξης παρόμοιες με αυτές της 

διαμεσολάβησης, που ήδη αναπτύσσονται και στη χώρα μας. Παράλληλα θα έχουν την 

δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στον Δημόσιο Διάλογο της 12ης Απριλίου 2014.  

 

Το οριζόμενο συμβολικό κόστος θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των Δημοσίων 

Διαλόγων με φετινή θεματική τη βία που θα λάβουν χώρα το Σάββατο 12 Απριλίου και ώρα 9 

π.μ.  

 

http://mediatorsbeyondborders.org/contact/board/
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Πιο αναλυτικά, οι θεματικές που θα καλυφθούν σε ομάδες εργασίας είναι: 

1. η βία στη γειτονιά 

2. η βία στον εργασιακό χώρο 

3. η βία στο σχολείο 

4. βία και μετανάστευση 

 
Στους Διαλόγους έχουν κληθεί και θα παραστούν εκτός από τη διεθνή και ελληνική ομάδα των 

συντονιστών διαλόγων/διαμεσολαβητών, που θα ενεργήσουν ως συντονιστές της συζήτησης, 

μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες αλλά και οργανώσεις.  

 

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας τη 

συνημμένη αίτηση και αποστέλλοντάς τη στην ηλεκτρονική δ/νση info@hellenic-mediation.gr 

μέχρι και τις 31/03/2014.  

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία μπορείτε να επισκέφτεστε καθημερινά την 

ιστοσελίδα μας hellenic-mediation.gr ή να καλείτε καθημερινά 09.30- 15.30 στα γραφεία του 

ΕλλΚΔΔ, τηλ. 210 3620274, υπεύθυνη κα. Ελισάβετ Μυσίρη, elmysiri@sae-epe.gr. 

 

Παρακαλούμε να δηλώσετε άμεσα τη συμμετοχή σας γιατί είναι περιορισμένος ο 

αριθμός των συμμετεχόντων. 

 

Φιλικά, 

Για το ΕλλΚΔΔ 

Η Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννα Αναστασοπούλου 
ΔΝ Δικηγόρος,  
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 
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