
 

Θεςςαλονίκη,   13-14 Μαΐου 2016 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΕΤΜΕΝΟΤ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΕ 

 

Σο Eλλθνικό Κζντρο Εναλλακτικισ Επίλυςθσ Διαφορϊν (ΕΛΚΕΔ) διοργανϊνει  

διιμερο ςεμινάριο – πρόγραμμα εξειδίκευςθσ ςτθν ιατρικι διαμεςολάβθςθ (Medical 

Mediation) με τίτλο « ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ», διάρκειασ 16 ωρών. Σο 

ςεμινάριο κα διεξαχκεί τθν Παραςκευι 13 Μαΐου 2016 (12:00-20:00) και το άββατο 14 

Μαΐου 2016 (9:00 – 17:00), ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

το τζλοσ του προγράμματοσ κα χορθγθκεί ςχετικό πιςτοποιθτικό ςυμμετοχισ. 

 

Leader Trainer : Εφη Αυλογιάρη, Δικθγόροσ, MSc  ΑΠΘ (Ιατρικι χολι – Δ.Π.Μ..) 

«ΤΓΧΡΟΝΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ: Δικαιϊκι Ρφκμιςθ και Βιοθκικι Διάςταςθ»,  υποψιφια 

διδάκτωρ του ΑΠΘ (Ιατρικι χολι) με κζμα «Ιατρικι – Βιοθκικι Διαμεςολάβθςθ ςτθν 

Ψυχογθριατρικι»,  Διαπιςτευμζνθ Διαμεςολαβιτρια (CEDR, ΣΟΟLKIT & ΚΕ.ΔΙ.Π.) και 

Εκπαιδεφτρια Διαμεςολαβθτϊν  εξειδικευμζνθ ςτθν Ιατρικι και Βιοθκικι Διαμεςολάβθςθ 

(εκπαίδευςθ: Penn University of Pennsylvania Medical School , Harvard Medical School 

Center for Bioethics, University of Zurich/University Hospital Zurich), Πιςτοποιθμζνθ 

Διαμεςολαβιτρια ΤΔΔΑΔ, IMI Mediation Advocacy Certification, Διευκφντρια Κατάρτιςθσ 

του Ινςτιτοφτου Κατάρτιςθσ Διαμεςολαβθτϊν Αλεξανδροφπολθσ,  Τπεφκυνθ του 

προγράμματοσ Διαμεςολάβθςθσ ςτο Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ,  Πρόεδροσ Ελλθνικοφ 

Κζντρου Εναλλακτικισ Επίλυςθσ Διαφορϊν (ελ.κ.ε.δ./ ADR Hellenic Center) 

(http://www.avlogiari.gr). 

ε ποιουσ απευκφνεται: Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςε διαπιςτευμζνουσ/πιςτοποιθμζνουσ 

διαμεςολαβθτζσ και αποτελεί ειςαγωγικό ςεμινάριο για όςουσ κζλουν να αςχολθκοφν και 

να ειδικευκοφν ςτθν Ιατρικι Διαμεςολάβθςθ. 

http://www.avlogiari.gr/


Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει κεωρία ιατρικισ αμζλειασ και κϊδικα ιατρικισ δεοντολογίασ 

βαςικζσ τεχνικζσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων ςτον ιατρικό τομζα, κακϊσ και αςκιςεισ 

προςομοίωςθσ βαςιςμζνεσ ςε αλθκινά ιατρικά ςενάρια. 

Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 18 άτομα. 

Δίδακτρα: Σα δίδακτρα του προγράμματοσ ανζρχονται ςτα 390,00 €. 

Καταβολι των διδάκτρων . 

Με  Κατάθεςη ςτον Τραπεζικό Λογαριαςμό:  

Ελλθνικό κζντρο εναλλακτικισ επίλυςθσ διαφορών 

Εκνικι Τράπεηα: 213/00104482 (ΙΒΑΝ: GR 2701102130000021300104482) 

 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Απλι φωτοτυπία ταυτότθτασ  

2. Απλό αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ διαπίςτευςθσ  διαμεςολαβθτι ι υπεφκυνθ διλωςθ 

παρακολοφκθςθσ προγράμματοσ βαςικισ εκπαίδευςθσ διαμεςολαβθτι τουλάχιςτον 40 

ωρϊν από αναγνωριςμζνο φορζα τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ.  

Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ γίνονται δεκτζσ μζχρι και την 31 Μαρτίου 2016 μαηί με τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Σημ: Σηρείται αυςτηρά ςειρά προτεραιότητασ ςφμφωνα με τθν θμερομθνία καταβολισ 

των διδάκτρων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν περιςςότερεσ πληροφορίεσ και να δθλϊςουν 

ςυμμετοχή ςτθν κ. Δζςποινα Λυπθρίδου  ςτα τθλ. 2310 538919 /6984268888 κακθμερινά από 

09:30 ζωσ 17:30 

Φαξ: 2310 538919 

Email: info@diamesolavisi.org 

Site: www.diamesolavisi.org 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΚΕΔ 

Σο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΛΚΕΔ) – 

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION HELLENIC CENTRE (ADR Hellenic Centre) είναι μία 

αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία με ςκοπό τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν 

διαμεςολάβθςθσ κακϊσ επίςθσ και τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ 

περί τθ διαμεςολάβθςθ. Σο ΕΛΚΕΔ ιδρφκθκε το Μάρτιο του 2012 και  ςυνεργάηεται με το 

Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ (τομζασ Διά Βίου Εκπαίδευςθσ) και προςφζρει με μεγάλθ 

επιτυχία Προγράμματα Εξειδίκευςθσ  ςτον τομζα τθσ Διαμεςολάβθςθσ . Από το 2014 το 



ΕΛΚΕΔ είναι ο αποκλειςτικόσ πάροχοσ εκπαίδευςησ Διαμεςολαβητών του ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ (ΙΝΚΑΔΑ) , ενόσ εκ των πζντε 

λειτουργοφντων ςτην Ελλάδα Ινςτιτοφτων Εκπαίδευςησ Διαμεςολαβητών. Από το ζτοσ 

2015,  το ΕΛΚΕΔ πιςτοποιεί (κατόπιν εξετάςεων) τισ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ των 

Διαμεςολαβθτϊν, ϊςτε αυτοί να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν επίςθμθ λίςτα διαμεςολαβθτϊν 

του ΙΜΙ (Qualifying Assessment Program (QAP) approved by the International Mediation 

Institute (IMI) - cultivate global, professional standards for experienced mediators, 

advocates and others involved in the field of ADR).  Από δε το ζτοσ 2015 είναι μζλοσ (το 

μοναδικό από την Ελλάδα) του Βαλκανικοφ Οργανιςμοφ Επίλυςησ Διαφορών (Balkan 

Association for Dispute Resolution), με ζδρα τθ όφια Βουλγαρίασ.   

Σο ΕΛΚΕΔ παρζχει υπθρεςίεσ βαςικισ εκπαίδευςθσ ςε υποψιφιουσ 

διαμεςολαβθτζσ (διάρκειασ 40 ωρϊν), που ανταποκρίνονται ςτα υψθλότερα διεκνι 

πρότυπα προςαρμοςμζνεσ παράλλθλα ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ Ελλάδοσ, όπωσ 

ακριβϊσ ζχουν κάνει και οι υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ) 

 

 


