ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ
Ν ο μ ι κ ό Π λ α ί ς ι ο Ν. 4512/ 2018
Υποχρεωτικι Εφαρμογι τθσ Διαμεςολάβθςθσ ςτισ Οικογενειακζσ Διαφορζσ
Εκπαίδευςθσ ςτθν Οικογενειακι Διαμεςολάβθςθ

ΙΟΤΛΙΟ 2018
--------------------------------Το Κζντρο Διαμεςολάβηςησ Πειραιώσ (ΚΕ.ΔΙ.Π.) ςε ςυνεργαςία με τον Διεκνοφσ Φιμθσ Οργανιςμό
οικογενειακισ διαμεςολάβθςθσ “MiΚΚ e.V.” (http://www.mikkev.de/english/englisch/) και τον εκπαιδευτι
Διαμεςολαβθτϊν πφρο Κ. Λειβαδόπουλο διοργανϊνει ςεμινάρια ςτθν οικογενειακι διαμεςολάβθςθ (family
mediation) ςτα Ελλθνικά, διάρκειασ 20 ωρών.
ο

1 Εκπαιδευτικό ΕΜΙΝΑΡΙΟ: 12, 13 & 14 Ιουλίου 2018
( Πζμπτθ 12/7 απόγευμα από 16:00 ζωσ 20:30 Παραςκευι 13/7 & Σάββατο 14/7 από 9:00 – 18:00)
ο

2 Εκπαιδευτικό ΕΜΙΝΑΡΙΟ:
16,17,18 & 19 Ιουλίου 2018 (Δευτζρα ζωσ Πζμπτθ από 15:30 – 20:30)
Μζγιςτοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων : 21 άτομα
Δίδακτρα
Το ποςό των διδάκτρων είναι ςτα 360,00 ευρώ και καταβάλλεται είτε ςε λογαριαςμό του ΚΕ.ΔΙ.Π. ςτθν τράπεηα
EUROBANK ERGASIAS A.E. είτε με πιςτωτικι κάρτα μζςω του livepay τθσ παραπάνω τράπεηασ, με δυνατότθτα 6
άτοκων δόςεων.
AΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ: 0026.0050.38.0200751561
IBAN: GR7002600500000380200751561
Απαιτοφμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτθςθ
2. Επικυρωμζνο αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ διαπίςτευςθσ/πιςτοποίθςθσ
διαμεςολαβθτι.
3. Αντίγραφο κατακετθρίου τραπζηθσ για τθν καταβολι των διδάκτρων.
Δηλώςεισ ςυμμετοχήσ ζωσ:

9/7 για το πρϊτο τμιμα και μζχρι τισ
13/7 για το δεφτερο τμιμα.

Εκπαιδευτική Ομάδα:
1) πφροσ Λειβαδόπουλοσ, Δικθγόροσ – Διαμεςολαβθτισ & Εκπαιδευτισ
Διαμεςολαβθτϊν
2) Ευαγγελία Πολυράκη, Δικθγόροσ – Διαμεςολαβιτρια & Εκπαιδεφτρια
Διαμεςολαβθτϊν
3) Νόρα υρίου, Δικθγόροσ – Διαμεςολαβιτρια & Εκπαιδεφτρια Διαμεςολαβθτϊν
Ειςηγήςεισ : Κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου κα υπάρξουν ειςθγιςεισ από ειδικοφσ
ςτον τομζα τουσ επιςτιμονεσ, για τθν ενδοοικογενειακι βία και τθν ψυχολογία των
ςυγκροφςεων ςτθν οικογζνεια (διάςταςθ & διαηφγιο).
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Για το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτθν οικογενειακι διαμεςολάβθςθ, το ΚΕΔΙΠ ςυνεργάςτθκε με τθν
Γερμανικι εταιρεία διεκνϊν διαμεςολαβιςεων και εκπαιδεφςεων MIKK e.v. H Μikk e.v. ζχει διακρικεί για τθ
δραςτθριότθτα τθσ ςτον τομζα των οικογενειακϊν διαμεςολαβιςεων λαμβάνοντασ βραβεία από τουσ
οργανιςμοφσ Germany Land Of Ideas και Association for conflict resolution International Chapter. Το 2011 μζςω
του προγράμματοσ ΤΙΜ ( training in international family mediation) τθσ Ε.Ε. ανατζκθκε ςτθ Μikk να εκπαιδεφςει
περί τουσ 70 διαμεςολαβθτζσ από διάφορα κράτθ τθσ Ευρϊπθσ ςτο πρϊτο κοινό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτθν
οικογενειακι διαμεςολάβθςθ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με ζμφαςθ ςτισ διαςυνοριακζσ διαφορζσ
(http://www.mikkev.de/english/englisch/ ).
Η Mikk e.v εξειδικεφεται ςτθν διεκνι οικογενειακι διαμεςολάβθςθ και εκπαιδεφει διαμεςολαβθτζσ
από όλο τον κόςμο ςτο ςυγκεκριμζνο είδοσ διαμεςολάβθςθσ.
Το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει μεταξφ άλλων :
-

Μοντζλα ςυνεδριϊν ενθμζρωςθσ (μερϊν και δικθγόρων ) και εναρκτιριεσ ςυνεντεφξεισ.
Εργαλεία ελζγχου καταλλθλότθτασ τθσ υπόκεςθσ / ενδοοικογενειακι βία.
Επίπεδα και δυναμικι ςυγκροφςεων ςτθν οικογζνεια.
Ψυχολογία των ςυγκροφςεων ςτθν οικογζνεια.
Στάδια κατά τθ διάςταςθ και το διαηφγιο.
Θεματικι περιπτϊςεων διαμεςολάβθςθσ κατά τθ διάςταςθ και μετά το διαηφγιο
Εργαλεία και μεκοδολογία ςτθ διαμεςολάβθςθ οικογενειακϊν υποκζςεων,
Διαχείριςθ τθσ επικοινωνίασ ςτθν οικογενειακι διαμεςολάβθςθ,
Συμφωνίεσ ςε κζματα που ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ γονζων – παιδιϊν, ςυμφωνίεσ ςε οικονομικά ι
περιουςιακά κζματα,
«Μεικτζσ» οικογζνειεσ, διεκνι - διαςυνοριακι οικογενειακι διαμεςολάβθςθ,
Πρακτικζσ αςκιςεισ και παίγνια ρόλων.

Το ωσ άνω πρόγραμμα ζχει ωσ ςκοπό να εκπαιδεφςει τουσ διαμεςολαβθτζσ ςτθν οικογενειακι διαμεςολάβθςθ
τονίηοντασ τισ ιδιαιτερότθτεσ, τισ απαιτιςεισ αλλά και τθν μεκοδολογία ςτο ςυγκεκριμζνο είδοσ
διαμεςολάβθςθσ. Το πρόγραμμα είναι προςαρμοςμζνο ςτθν Ελλθνικι πραγματικότθτα με παίγνια ρόλων που
προςομοιάηουν ςε αλθκινζσ υποκζςεισ λαμβάνοντασ υπόψθ τον Ν. 4512/2018. Η επιμζλεια του ςυγκεκριμζνου
προγράμματοσ ζχει γίνει από τουσ εκπαιδευτζσ : 1) Dr. Jamie Walker (http://jamiewalker.net/index/index.php )
και 2) πφρο Λειβαδόπουλο.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τθν Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.Π. ςτο τθλζφωνο: 210 4296022,
http://www.kedip.gr, email: info@kedip.gr
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Βιογραφικά εκπαιδευτών :

Ο πφροσ Λειβαδόπουλοσ είναι δικθγόροσ παρϋ Εφζταισ και μζλοσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου
Ακθνϊν. Είναι διαπιςτευμζνοσ διαμεςολαβθτισ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ και διαπιςτευμζνοσ
εκπαιδευτισ διαμεςολαβθτϊν. Ζχει εκπαιδευτεί και πιςτοποιθκεί ςτθν Διαμεςολάβθςθ από το Center
for Effective Dispute Resolution (CEDR-UK) κι είναι από τουσ πρϊτουσ διαμεςολαβθτζσ που διαπιςτεφκθκαν
από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Ζχει εκπαιδευτεί περαιτζρω ςτθν
Διεκνι Οικογενειακι Διαμεςολάβθςθ από το πρόγραμμα τθσ ΕΕ, TIM project [Βρυξζλλεσ 2011/ Catholic
University of Lauven (BE), child focus (BE) Mikk (GER),IKO (NL)], είναι “ Certified International Family Mediator”
και
μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Οικογενειακισ Διαμεςολάβθςθσ Crossborder mediator
(www.crossbordermediator.eu ). Ζχει διεξαγάγει τισ πρϊτεσ διαμεςολαβιςεισ ςτθν Ελλάδα μετά τθν ψιφιςθ
του Ελλθνικοφ Νόμου (3898/2010) ςε εμπορικζσ, οικογενειακζσ και λοιπζσ αςτικζσ διαφορζσ. Ζχει ςυνεργαςτεί
με διεκνείσ οργανιςμοφσ (New York Peace Institute/USA, CEDR/UK, Mikk/Germany), αλλά και με μεμονωμζνουσ
διαμεςολαβθτζσ (ΗΠΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΑΓΓΛΙΑ) είτε παρακολουκϊντασ διαμεςολαβιςεισ είτε διενεργϊντασ
ςυνδιαμεςολαβιςεισ. Ωσ υπότροφοσ του Rotary International παρακολοφκθςε τρίμθνθ εκπαίδευςθ (Ιοφνιοσ –
Αφγουςτοσ 2017) και ζλαβε διεκνι πιςτοποίθςθ ςτθν επίλυςθ ςυγκροφςεων “Professional Development
Certificate in Conflict Resolution & Peace Building” από το Πανεπιςτιμιο Chulalongkorn University ςτθν
Μπανγκόκ τθσ Ταϊλάνδθσ.
Τομείσ διαμεςολάβθςθσ : Εμπορικζσ ςυμβάςεισ, μιςκωτικζσ διαφορζσ, εργατικζσ διάφορεσ,
ενδοεταιρικζσ διαφορζσ, καταςκευζσ – real estate, τράπεηεσ, οικογενειακζσ διαφορζσ και διεκνείσ
οικογενειακζσ διαφορζσ. Ξζνεσ Γλϊςςεσ : Αγγλικά, Ιταλικά & Γαλλικά.
Εκπαίδευςη Διαμεςολαβητών
Είναι διαπιςτευμζνοσ εκπαιδευτισ διαμεςολαβθτϊν (Τoolkit Company/ΚΕΔΙΠ) και ςυνεργάηεται με το Κζντρο
Διαμεςολάβθςθσ Πειραιϊσ ςτθν εκπαίδευςθ διαμεςολαβθτϊν ςτθν οικογενειακι διαμεςολάβθςθ από το 2013.
Ζχει επίςθσ εκπαιδεφςει ςε ςυνεργαςία με τον Γερμανικό οργανιςμό διεκνϊν διαμεςολαβιςεων Mikk e.V
διαμεςολαβθτζσ, ςτθν Διεκνι οικογενειακι διαμεςολάβθςθ ςε υποκζςεισ που περιλαμβάνουν απαγωγι
παιδιϊν ( Sesibra - Πορτογαλία 2015). Ζχει ςυμμετάςχει ωσ εκπαιδευτισ ςε εργαςτιρια για τθ Διεκνι
οικογενειακι διαμεςολάβθςθ ςε ςυνεργαςία με τον Οργανιςμό Ευρωπαϊκοφ Δικαίου ERA, εκπαιδεφοντασ
δικθγόρουσ και δικαςτζσ ςτθν Ελλάδα, τθν Ιταλία και το Βζλγιο. Ζχει ςυμμετάςχει ωσ ειςθγθτισ – ςε ςεμινάρια,
εργαςτιρια, ςυνζδρια και ςε παρουςιάςεισ προϊκθςθσ του κεςμοφ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο Εξωτερικό
κακϊσ και ωσ μζλοσ ομάδασ εργαςίασ ζργων- projects τθσ Ε.Ε (MED-ENF, Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο 2015). Επίςθσ
ζχει ςυμμετάςχει ωσ μζλοσ ομάδασ εργαςίασ ςτθ δθμιουργία Παγκόςμιασ Χάρτασ για τθ Διεκνι Οικογενειακι
Διαμεςολάβθςθ ( Διεκνισ Κοινωνικι Υπθρεςία, Γενεφθ 2015).
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Η Ευαγγελία Πολυράκη είναι δικθγόροσ από το 1996 και Δικαςτικι Γραφολόγοσ, εγγεγραμμζνθ ςιμερα ςτον
Δικθγορικό Σφλλογο Πειραιά. Είναι Διαπιςτευμζνθ Διαμεςολαβιτρια από το Κζντρο Διαμεςολάβθςθσ Πειραιά
(ΚΕΔΙΠ) ςε ςυνεργαςία με τθν Toolkit Company, πιςτοποιθμζνθ από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ), κακϊσ και Εκπαιδευμζνθ Εκπαιδεφτρια Διαμεςολαβθτϊν από τθν εταιρεία
“International Mediation Consulting” του Καναδά και τθν κα Mary Damianakis. Ζχει εκπαιδευκεί επίςθσ ςτθν
Οικογενειακι Διαμεςολάβθςθ από το ΚΕΔΙΠ ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΙΚΚ, κακϊσ επίςθσ και ςτθ Σχολικι
Διαμεςολάβθςθ από τθν Δρ. Jamie Walker. Επίςθσ, ζχει εκπαιδευκεί ςτο Συντονιςμό Διαλόγων (Facilitation) και
ςτθν Επανορκωτικι Δικαιοςφνθ (Restorative Justice) από τουσ Διαμεςολαβθτζσ Χωρίσ Σφνορα (Mediators
Beyond Borders). Μιλάει άπταιςτα αγγλικά, καλά γαλλικά και ιςπανικά.

Η Νόρα υρίου, είναι Δικθγόροσ Παρ’ Εφζταισ, εγγεγραμμζνθ ςτον Δικθγορικό Σφλλογο Πειραιά από το 2000.
Είναι πτυχιοφχοσ Νομικισ LL.B (με διάκριςθ) ςτθ Νομικι, Κοινωνιολογία και Κοινωνικι Ανκρωπολογία του
Πανεπιςτθμίου Keele, Αγγλίασ. Διακζτει μεταπτυχιακό τίτλο LL.M ςτισ Νομικζσ Πτυχζσ τθσ Ιατρικισ
Πρακτικισ (Legal Aspects of MedicalPractice), του Πανεπιςτθμίου Κάρντιφ, Ουαλίασ. Είναι Διαπιςτευμζνθ
Διαμεςολαβιτρια από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ), κακϊσ
και εκπαιδευμζνθ Εκπαιδεφτρια Διαμεςολαβθτϊν από τθν Ολλανδικι Εταιρεία Toolkit Company και
Πιςτοποιθμζνθ Εκπαιδεφτρια του Ολλανδικοφ Οργανιςμοφ DIALOGUE BV ςτθν επίλυςθ ςυγκροφςεων εργαςίασ.
Υπιρξε επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του Διμου Ακθναίων και ςυγκεκριμζνα Σφμβουλοσ Νομικϊν υποκζςεων και
Διαμεςολαβιτρια. Επίςθσ, πραγματοποιεί διαμεςολαβιςεισ ςε ομαδικζσ ι ατομικζσ διαφορζσ μεταξφ εταίρων,
ςτελεχϊν ι υπαλλιλων ςε οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ.
Είναι μετεκπαιδευμζνθ ςτθν Οικογενειακι διαμεςολάβθςθ (ΚΕ.ΔΙ.Π./ Dr. Jamie Walker και από τθν κα M.
Damianakis), ςτθν Τζχνθ τθσ Μθ Βίαιθσ Επικοινωνίασ (M. Rosenberg) για τθν Ανατροφι των Παιδιϊν
(Parenting) – Frank Gähsler (2014). Για τθ Διαμεςολάβθςθ – Robert Kržišnik and Marjeta Novak (2015). Στο
αμερικανικό μοντζλο διαμεςολάβθςθσ τθσ Πολιτείασ τθσ Καλιφόρνια ςτο Πανεπιςτιμιο Pepperdine/ USA (Πρόγραμμα Mediating the Litigated Case, 2014).
Στθ Σχολικι Διαμεςολάβθςθ – (ΚΕ.ΔΙ.Π - Dr. JamieWalker) και ςτθν Κοινωνικι Διαμεςολάβθςθ, ωσ Συντονίςτρια
Διαλόγου – Facilitator από τθ διεκνι ομάδα των Mediators Beyond Borders International.
Μιλάει άπταιςτα Αγγλικά.
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