
12 Μαϊου 2017
BILL EDDY - ‘Διαχείριση
Συγκρουσιακών
Προσωπικοτήτων’
Η ADR-ODR International παρουσιάζει
το  2017 ένα μοναδικό σεμινάριο
εξειδίκευσης με τον  Bill Eddy.
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Bill Eddy
Ο Bill είναι Δικηγόρος, Θεραπευτής, Διαμεσολαβητής και
Πρόεδρος του “High Conflict Institute”.  Έχει αναπτύξει τη
θεωρία "High Conflict Personality" (HCP Theory) και
αναγνωρίζεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ως
αυθεντία στη διαχείριση ισχυρών συγκρουσιακών
προσωπικοτήτων.

Ο Bill εκπαιδεύει δικηγόρους, δικαστές, διαμεσολαβητές,
στελέχη επιχειρήσεων και ανθρωπίνου δυναμικού, θεραπευτές, επιστήμονες της ψυχικής υγείας, 
κοινωνικούς λειτουργούς κα που καλούνται να χειριστούν καθημερινά τέτοιου έντονες 
συγκρούσεις, σε περισσότερες από 30 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, στον Καναδά, την 
Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και την Αυστρία.

Ο Bill έχει εξειδίκευση στο Οικογενειακό Δίκαιο στην California και είναι Επικεφαλής 
Διαμεσολαβητής Οικογενειακών Διαφορών στο Εθνικό Κέντρο Επίλυσης Διαφορών του San 
Diego.  Πριν γίνει δικηγόρος το 1992 ήταν εγκεκριμένος κοινωνικός λειτουργός παρέχοντας 
θεραπεία σε παιδιά, ενηλίκους, ζευγάρια και  οικογένειες, σε ψυχιατρικές κλινικές και ιατρεία. 

Διδάσκει Διαπραγματεύσεις και Διαμεσολάβηση στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του San 
Diego και στο Straus Institute for Dispute Resolution στο Πανεπιστήμιο Pepperdine, στην Εθνική 
Σχολή Δικαστών και είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Monash στη Melbourne στην 
Αυστραλία.

Ο Bill δέχτηκε να έρθει από τις ΗΠΑ στο Λονδίνο για μια εβδομάδα, από τις 8 έως τις 12 Μαϊου 
2017 αποκλειστικά για την ADR-ODR International (συμπεριλαμβανομένης μίας ημέρας στην 
Ελλάδα στις 12 Μαϊου 2017).



ρήσιμες πληρο ορίες για το σεμινάριο

Πότε και Πού
ο σεμινάριο θα λάβει χώρα την Παρασκευή 12 Μαϊου στη βιβλιοθήκη Bissell στο

Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (ACT) στην ακόλουθη διεύθυνση 

ασ. Σεβενίδη 17,
Πυλαία,
Θεσσαλονίκη,
55535
ηλ. 2310398398

ιμή
ο κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ και περιλαμβάνει ελαφρύ γεύμα και

καφέ αναψυκτικά

ί περιλαμ άνει
Περιλαμβάνει ομιλίες, διαδραστικές ασκήσεις και δημιουργικές προσομοιώσεις που θα
σας επιτρέψουν να ανακαλύψετε πώς να διαχειρίζεστε συγκρουσιακές προσωπικότητες
και καταστάσεις στον προσωπικό και επαγγελματικό σας χώρο. 

ο διαδραστικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις 1 .00 έως τις 21.00.

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι η Αγγλική.

 



Αίτηση συμμετοχής

πογραφή  

Με την υπογραφή σας συμφωνείτε ότι διαβάσατε και αποδεχθήκατε τους
παρακάτω όρους

Ονοματεπώνυμο  

Διεύθυνση  

ηλέφωνο   ail  

Εταιρία  

 α στοιχεία σας

ίτλος Bill ddy “Managing High Conflict
People”

όπος Θεσσαλονίκη

Μόλις συμπληρώσετε παρακαλούμε αποστείλετε την αίτηση στο
info europeanresolution.co .

Θα τηρηθεί πολύ αυστηρή σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου
αριθμού θέσεων

Στοιχεία του σεμιναρίου



ροι Συμμετοχής

α δίδακτρα περιλαμβάνουν τη δια ζώσης παρακολούθηση του σεμιναρίου και το εκπαιδευτικό υλικό

που θα συνοδεύει το σεμινάριο. 

Διαμονή και έξοδα μετακίνησης δεν περιλαμβάνονται.

Η πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 1η Μαϊου 2017, διαφορετικά η θέση

παύει να είναι δεσμευμένη.

 
1. Δίδακτρα και όροι συμμετοχής

Η ADR-ODR International διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να μεταφέρει σε άλλη ημερομηνία το

σεμινάριο. Σε περίπτωση που δεν είναι βολική η νέα ημερομηνία είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

Η ADR-ODR International δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για άλλα έξοδα που μπορεί να

προκύψουν σε αυτή την περίπτωση. 

Σε περίπτωση ακύρωσης από συμμετέχοντα έως και τέσσερις εβδομάδες πριν από τις 12 Μαϊου

επιστρέφεται το συνόλο των χρημάτων μείον 20  έξοδα διαχείρισης, στο διάστημα μεταξύ τεσσάρων

και δύο εβδομάδων πριν τις 12 Μαϊου επιστρέφεται το 0  και σε διάστημα δύο εβδομάδων πριν τις

12 Μαϊου δεν επιστρέφεται κανένα ποσό. Επιτρέπεται η αντικατάσταση συμμετέχοντα χωρίς χρέωση

μέχρι και τρεις ημέρες πριν τις 12 Μαϊου.

2. Ακύρωση ή αλλαγή ημέρας 

α πνευματικά δικαιώματα και κάθε άλλη πνευματική ιδιοκτησία ανήκουν αποκλειστικά στην ADR-ODR

International και στον  Bill ddy. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια

αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση,

διασκευή, ανακοίνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.)

εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω του

σεμιναρίου. Κάθε πληροφορία παρέχεται καλή τη πίστη και η ADR-ODR International δεν μπορεί να

θεωρηθεί υπεύθυνη για ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί κάποιος μετά την παρακολούθηση

του σεμιναρίου.

3. Πνευματικά δικαιώματα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ευρωπαϊκό νστιτούτο

Επίλυσης Συγκρούσεων στο 2310231018  ή στο info europeanresolution.co .

. Ερωτήσεις
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