
 

 

Σωματείο συσταθέν με τις υπ’ αριθμ. 7792/09 και 1615/10 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών 

 

Ευφορίωνος 2Α, Αθήνα, 11635, 4ος όροφος   eed.mediation@eledi.gr 
Τηλ..: 210 7567520, Κιν.: 6955198823, Fax: 210 6233112   www.eledi.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ  

διοργανώνει Βιωματικό Σεμινάριο με τίτλο: 

 

Ο Ρόλος της Ψυχολογίας στη Διαμεσολάβηση 

Τεχνικές και δεξιότητες της Ψυχολογίας  

ως εργαλεία της αποτελεσματικής Διαμεσολάβησης 

 

με Εισηγήτριες τις κυρίες Γιούλα Ρουμπέα και Μαρία Σφέτκου, Σύμβουλους 

Ψυχικής Υγείας με σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση και στην εφαρμογή στην 

πράξη τεχνικών και δεξιοτήτων της ψυχολογίας μέσω επιμορφώσεων, συντονισμού 

ομάδων και ατομικών περιστατικών. 

Το Σεμινάριο θα λάβει χώρα, στην Αθήνα, στα γραφεία της Δικηγορικής Εταιρείας 

Μπλέτα & Κωστάκης, στην οδό Ζαλοκώστα 4 στην Αθήνα, στις 27 και 28 Νοεμβρίου 

2015 και θα έχει συνολική διάρκεια δώδεκα ωρών. 

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: 16:00 – 21:00 

Σάββατο 28 Νοεμβρίου: 10:00 – 14:00 και 15:00 – 18:00 

Θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα, απευθύνεται σε εκπαιδευμένους 

διαμεσολαβητές (διαπιστευμένους και μη) και είναι ειδικά σχεδιασμένο για την 

ανάδειξη και την κατανόηση του ρόλου της Ψυχολογίας στη Διαμεσολάβηση. 

Λόγω του Βιωματικού χαρακτήρα του Σεμιναρίου ο μέγιστος αριθμός 

συμμετεχόντων θα είναι είκοσι (20) άτομα. 

 

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

Το κόστος συμμετοχής είναι 180,00 € για τα (ταμειακά ενήμερα) Μέλη της Ένωσης 

και 210,00 € για τα μη Μέλη αυτής, καταβλητέα στον με αριθμό IBAN GR 83 0110 

1500 0000 1504 8007 106 λογαριασμό της ΕΝΩΣΗΣ στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, σε δυο δόσεις η πρώτη  ποσού 100,00 € μέχρι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 
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2015 και η δεύτερη, ποσού 80,00 € ή 110,00 € κατά περίπτωση μέχρι και την Τετάρτη 

25 Νοεμβρίου 2015 στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό. 

 

Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό μήνυμα στα e-mail 

στα email της Ένωσης eed.mediation@eledi.gr ή eed.mediation@gmail.com με 

κοινοποίηση στην υπογράφουσα (catherinecotsaki@hotmail.com) έως την 18η 

Νοεμβρίου 2015.  

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του αντικειμένου του Σεμιναρίου  και συνοπτικό 

βιογραφικό σημείωμα των εκπαιδευτριών. 

 

Κατερίνα Κωτσάκη 

Πρόεδρος 

 

 

Ο Ρόλος της Ψυχολογίας στη Διαμεσολάβηση 

Τεχνικές και δεξιότητες της Ψυχολογίας  

ως εργαλεία της αποτελεσματικής Διαμεσολάβησης 

 

Η Διαμεσολάβηση στόχο έχει την επίλυση μιας κλιμακούμενης ή και παγιωμένης 

σύγκρουσης συμφερόντων, χαρακτήρων, αρχών, θεωριών κλπ. Το ανθρώπινο 

υποκειμενικό ψυχολογικό υπόβαθρο και δυναμικό των εμπλεκομένων θα οδηγήσει 

στην κλιμάκωση της σύγκρουσης από αρνητική έως και δραματική ή αντίθετα στην 

αποκλιμάκωση και τη λύση της αντιπαλότητας. 

Ο Διαμεσολαβητής, για να δράσει αποτελεσματικά, απαιτείται να κατέχει τεχνικές 

και δεξιότητες της ψυχολογίας, όχι μόνο στο θεωρητικό επίπεδο αλλά και βιωματικά, 

ούτως ώστε να διακρίνει στην πράξη, παρά τις διαφορές των προσωπικοτήτων και 

των θεωριών τους, τα βασικά κίνητρα, αλλά και τους τρόπους και μηχανισμούς 

αποκλιμάκωσης της ψυχικής έντασης ώστε να κυριαρχήσει η λογική και η 

διαπραγμάτευση με όρους αξιοπρέπειας και αμοιβαίου οφέλους. 

Σε αυτή την θεμελιώδη για τη Διαμεσολάβηση και το Διαμεσολαβητή ανάγκη, 

έρχεται να ανταποκριθεί το παρόν σεμινάριο, δίνοντας έμφαση στο βιωματικό 

μέρος, παρέχοντας παράλληλα στοιχεία θεωρίας. 
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Λίγα λόγια για τις Εισηγήτριες: 

Γιούλα Ρουμπέα: 

Διδάκτωρ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Masters) του ΦΠΨ, Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΚΦΕ «Δημόκριτος». 

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με σπουδές στο «London School of Counseling and 

Psychotherapy». 

Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.). 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής (IAC). 

Μέλος της Επιστημονικής Εταιρίας Συμβουλευτικής Ομηλίκων (Ε.ΣΥ.ΟΜ.). 

Επιμορφώτρια ενηλίκων στη διαμεσολάβηση. 

 

Μαρία Σφέτκου: 

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. 

Επιμορφωτής Ενηλίκων. 

Έχει στελεχώσει τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων της Ανατολικής Αττικής για 5 

χρόνια. 

Από το 2001 συντονίζει ως μεσολαβήτρια ομάδες επιμόρφωσης ενηλίκων, ενώ 

ταυτόχρονα δουλεύει με ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και ατομικά περιστατικά. 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.). 

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής (IAC). 

Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής Ομηλίκων (Ε.ΣΥ.ΟΜ). 

Από το 2011 είναι μέλος της κοινότητας εκπαιδευμένων επιμορφωτών στο 

πρόγραμμα Pestalozzi του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενώ από το 2015 είναι 

πιστοποιημένη Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών στο ίδιο πρόγραμμα. 

  

Από το 2008 οι κυρίες Γιούλα Ρουμπέα και Μαρία Σφέτκου έχουν δημιουργήσει και 

έχουν επιμορφώσει εκπαιδευτικούς στο πρόγραμμα Διαμεσολάβησης «Νευρώνες 

Δύναμης» για την επίλυση ενδοσχολικών συγκρούσεων.  

 

 

 


