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Σν Ινςτιτούτο Κατάρτιςησ Διαμεςολαβητών Θεςςαλονίκησ αλαθνηλψλεη λένπο θχθινποΒαςικήσ 
Εκπαίδευςησ Διαμεςολαβητών ζπλνιηθήο δηάξθεηαο άλσ ησλ 80 σξψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 
ζην Ν. 4512/2018.  
 
Σν Ιλζηηηνχην Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ Θεζζαινλίθεο ζπλεξγάδεηαη κε ην Ευρωπαΰκό Ινςτιτούτο 
Επίλυςησ Συγκρούςεων, κε έδξα ζηελ Διιάδα -αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία - ην νπνίν δηαηεξεί 
ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ηελ ADR - ODR International, κε έδξα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, πηζηνπνηεκέλε 
πάξνρν ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο απφ ην Συμβούλιο Αςτικήσ 
Διαμεςολάβηςησ (Civil Mediation Council) ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 
Η ADR - ODR International θαη ην Δπξσπατθφ Ιλζηηηνχην Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ έρνπλ ζπλεξγαζίεο κε 
πνιινχο δηεζλείο νξγαληζκνχο Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, φπσο ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 
Γηακεζνιάβεζεο (World Mediation Organisation), ηε Γηεζλή Έλσζε Γηθεγφξσλ (Union of International 
Advocates), ην Γηεζλέο Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην (International Chamber of Commerce) θαη ηε Γηεζλή 
Αθαδεκία Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (International Academy of DisputeResolution) κεηαμχ άιισλ. 
 
Σν πξφγξακκα Βαζηθήο Δθπαίδεπζεοηεο ADR - ODR Internationalθαηηνπ Δπξσπατθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δπίιπζεο 
πγθξνχζεσλ απνηειεί ηελ θνξχθσζε κηαο πνξείαο είθνζη εηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ππνςήθησλ δηακεζνιαβεηψλ 
θαη ζπλδπάδεη ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ θαη 
δεμηνηήησλ κε ηηο πην πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζε εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Η ADR - 
ODR International είλαη ν πξψηνο νξγαληζκφο παγθνζκίσο πνπ παξέρεη θαηπξνγξάκκαηαεθπαίδεπζεο ζηελ 
ειεθηξνληθή δηακεζνιάβεζε (onlinemediation).  
 
Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ADR – ODR International απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 20 
εθπαηδεπηέο κε δηεζλή αλαγλψξηζε θαη καθξφρξνλε εκπεηξία, νη νπνίνη δηδάζθνπλ δηακεζνιάβεζε, 
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξψλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 11 ρψξεο, ελδεηθηηθά ζηελ Κέλπα, 
ζηελ Ιλδία, ζηε Νφηηα Αθξηθή, ζηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ζηηο ΗΠΑ, ζηελ Κχπξν θαη ζηε Γαιιία. 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο αθνχ νινθιεξψζνπλ επηηπρψο φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηηχρνπλ ζηηο γξαπηέο 
θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ηνπο ζα ιάβνπλ Διεθνή 
Πιςτοποίηςη Διαμεςολαβητή ςε αςτική και εμπορική διαμεςολάβηςη απφ ηελ ADR - ODR 
International θαη Τίτλο Εκπαιδευμένου Διαμεςολαβητή απφ ην Ιλζηηηνχην Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ 
Θεζζαινλίθεο. Δπηιεθηηθά επηπιένλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ Ακεξηθαληθή Πηζηνπνίεζε απφ ηε Γηεζλή Αθαδεκία 
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο. 
ηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο δηαπίζηεπζεο ηνπ Υπουργείου Δικαιοςύνησ, 
Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κε ηελ ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ ηνπ άξζξν 202  

https://www.dsth.gr/
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Ν.4512/2018 αίηεζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Καηάξηηζεο 
Γηακεζνιαβεηψλ Θεζζαινλίθεο, ζην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη δηακεζνιαβεηέο έρνπλ ιάβεη ηε 
βαζηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ λφκν. 
 
ην πξφγξακκα βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηακεζνιάβεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4512/2018 
περιλαμβάνονται: 
 
• Έιιελεο ή/θαη μέλνη εθπαηδεπηέο κε ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ νξίδεη ην άξζξν 198 παξ.6 ηνπ Ν.4512/2018 κε 
ταυτόχρονη διερμηνεία. 
• Δπηζηεκνληθφ Σύγγραμμα ηεο ADR-ODR International θαη ηνπ Δπξσπατθφ Ιλζηηηνχηνπ Δπίιπζεο 
πγθξνχζεσλ. 
• Γχν βιβλία – GettingtoYes (Harvard) θαη MakingMediationWork for You (Ηλσκέλν Βαζίιεην) ζε έληππε/ή 
ειεθηξνληθή κνξθή. 
• 12 ςενάρια γηα πξνζνκνίσζε ξφισλ ζηα ειιεληθά, κε δηεζλείο ππνζέζεηο θαη ππνζέζεηο απφ ηελ ειιεληθή 
πξαγκαηηθφηεηα. 
• Φωτοτυπημένο πιηθφ – ελαξθηήξηα δήισζε, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηξφπνη άξζεο αδηεμφδνπ, εξσηήζεηο 
ζηε δηακεζνιάβεζε, άξζξα. 
• IPAD - πζθεπή πξνζσπηθήο κάζεζεο (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο). 
• Δθηελή παξνπζίαζε ζε Διαφάνειεσ. 
 
Πνηεο μέθοδοι διδαςκαλίασ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνθηήζνπλ ηελ θαηάιιειε επάξθεηα θαη ηηο 
πςειφηεξεο δεμηφηεηεο νη εθπαηδεπφκελνη; 
 
Σν πξφγξακκα αθνινπζεί έλα πξφγξακκα ςταδιακήσ προςέγγιςησ, επηηξέπνληαο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
λα πηνζεηνχλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ξπζκφ εμέιημεο, θαη θαηαγξάθεη ηελ πξφνδφ ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε. 
Δίλαη ην πξψην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παγθνζκίσο πνπ πεξηιακβάλεη Συςκευή Προςωπικήσ Μάθηςησ 
(ipad). Ο θάζε εθπαηδεπφκελνο, πέξαλ ηνπ έληππνπ πιηθνχ, παξαιακβάλεη ην δηθφ ηνπ IPAD ην νπνίν 
πεξηέρεη ην ζχλνιν ηνπ έληππνπ πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ιεηηνπξγεί θαη σο ζπζθεπή 
αυτοαξιολόγηςησ επηπιένλ ησλ πξνζσπηθψλ ζρνιίσλ αμηνιφγεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο.  
Όινη νη εθπαηδεπηέο είλαη δηαπηζηεπκέλνη εθπαηδεπηέο δηεζλψο θαη έρνπλ εμεηδίθεπζε ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο 
θαη ζρνιηαζκνχ απφ ηξεηο θνξπθαίνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο εθπαηδεπηψλ (IATC, NITA και 
Hampel). 
 
Διάρκειαεκπαίδευζης: 
Σν πξφγξακκα δηαζθαιίδεη φηη θαιχπηνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο Ν.4512/2018 ζρεηηθά 
κε ηηο ψξεο εθπαίδεπζεο. 
Α. Προπαραςκευαςτικό ςτάδιο :  
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθπαίδεπζεο (10 εκέξεο πξηλ) απνζηέιιεηαη πιηθφ θαη βηβιία πξνο κειέηε θαη 
πξνεηνηκαζία. Απαξαίηεηε ε κειέηε ηνπ πιηθνχ. 
Β. Δια ζώςησ εθπαίδεπζε (9 εκέξεο) 84 ώρεσ  
1ε Δβδνκάδα : Σεηάξηε - Παξαζθεπή (13.00. - 21.30)  
άββαην - Κπξηαθή (Μειέηε - Πξνεηνηκαζία) 
2ε Δβδνκάδα : Γεπηέξα - άββαην. (08.30 - 18.30) 
Η παξνπζία ησλ ππνςεθίσλ θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη υποχρεωτική. Η απνπζία άλσ ησλ 
2 σξψλ νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληα απφ ηελ πξνθνξηθή θαη ηε γξαπηή αμηνιφγεζε ηνπ. 
Γ. Γραπτή αξιολόγηςη (εθπφλεζε εξγαζίαο) 10 ώρεσ 
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χλνιν 94 ώρεσ 
Δ. Επικαιροποίηςη γνώςεων - προετοιμαςία για τισ εξετάςεισ του ΥΔΔΑΔ 
 
Περιεχόμενοεκπαίδευζης:  
Α. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ βαζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηεο εμεηαζηέαο χιεο 
ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηψλ, απαηηεί ηνπιάρηζηνλ νγδφληα (80) ψξεο δηδαζθαιίαο θαη έρεη σο εμήο (ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 201Α Ν.4512/2018): 
• Η δηακεζνιάβεζε θαη ινηπέο κνξθέο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. Η εμέιημε ηνπ ζεζκνχ δηεζλψο. 
• Η Οδεγία 2008/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2008 γηα 
νξηζκέλα ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο. 
• Θεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά, βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο, σο θαη νξηζκφο ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο 
θαηά ην ειιεληθφ θαη επξσπατθφ δίθαην. 
• Θεκειηψδεηο έλλνηεο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ. 
• Πεδίν εθαξκνγήο - Πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο δηαθνξψλ ζηε δηακεζνιάβεζε. 
• Σξφπνη πξνζθπγήο ζηε δηακεζνιάβεζε – πκθσλία ππαγσγήο ζηε δηακεζνιάβεζε - πλέπεηεο. 
• Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο δηακεζνιάβεζεο. ηάδηα. 
Ννκηθνί παξαζηάηεο θαη άιια πξφζσπα. 
• Πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο - Δθηειεζηφηεηα. 
• Γηακεζνιαβεηήο - Ρφινο - Δπζχλε δηακεζνιαβεηή. 
• Κψδηθαο Πεηζαξρηθφο θαη Γενληνινγίαο. 
• Γεμηφηεηεο θαη ηερληθέο δηακεζνιάβεζεο – Σερληθέο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη Δπηθνηλσλίαο - Βαζηθέο έλλνηεο 
ηεο ςπρνινγίαο ζηε δηακεζνιάβεζε. 
• Πξνζνκνηψζεηο δηακεζνιάβεζεο. Πξαθηηθή Δθαξκνγή απηψλ. 
• Γεληθφ Δκπνξηθφ Γίθαην, Δηαηξείεο, Αμηφγξαθα. 
Β. Μεηεθπαίδεπζε δηακεζνιαβεηψλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 201Β Ν.4512/2018) 
Σν Ιλζηηηνχην παξέρεη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ γηα 
ηελ ηαθηηθή πξναγσγή θαη δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο κε ειάρηζην αξηζκφ εθπαίδεπζεο είθνζη (20) σξψλ, 
ζηελ νηθνγελεηαθή δηακεζνιάβεζε, ζηελ ειεθηξνληθή δηακεζνιάβεζε, ζηε δηακεζνιάβεζε ζηνλ εξγαζηαθφ 
ρψξν. 
 
Αριθμόσ εκπαιδευηών 
Όιεο νη εθπαηδεχζεηο ηνπ ΔΙΔ θαη ηεο ADR - ODR International έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 -4 εθπαηδεπηέο ζην 
πξφγξακκά ηνπο. 
 
Αξιολόγηςη βάζεη ηεο απφδνζεο. Πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο εμεηάζεηο. 
Η ADR-ODR International δηαζέηεη ηελ πιένλ απζηεξή θαη απαηηεηηθή αμηνιφγεζε, ψζηε λα πιεξνχληαη ηα 
δηεζλή θξηηήξηα δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ. 
Προφορική Αξιολόγηςη (Module 1): 
ην ηέινο ηεο δηα δψζεο δηδαζθαιίαο θάζε εθπαηδεπφκελνο αλαιακβάλεη σο δηακεζνιαβεηήο κηα 
πξνζνκνίσζε αζηηθήο - εκπνξηθήο δηακεζνιάβεζεο δηάξθεηαο 90 ιεπηψλ ε νπνία βηληενζθνπείηαη θαη 
απνζηέιιεηαη ζε εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο γηα αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε. Οη εμεηαδφκελνη ιακβάλνπλ 
εθηελή ζρφιηα γηα ηελ απφδνζή ηνπο, είηε πέξαζαλ είηε απέηπραλ. 
Γραπτή Αξιολόγηςη (Module II): 
 
 



Ιμστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητώμ Θεσσαλομίκης 

26ης Οκτωβρίου 5, 54626, Θεσσαλομίκη 

 
Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπφκελνη ππνβάιινπλ ηε γξαπηή ηνπο αμηνιφγεζε εληφο κίαο εβδνκάδαο απφ ην πέξαο ηεο 
εθπαίδεπζήο ηνπο. Η γξαπηή αμηνιφγεζε έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξέζνπλ νη 
εθπαηδεπφκελνη λα εθαξκφζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έκαζαλ απφ ην πξφγξακκα δηακεζνιάβεζεο  
ζε έλα ζεσξεηηθφ πξφβιεκα, αιιά θαη λα εκβαζχλνπλ ζηε ζεσξία πνπ δηδάρζεθαλ. Η γξαπηή αμηνιφγεζε 
απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 10-12 ψξεο νινθιήξσζεο ηεο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 
 
Οη ηπρφλ απνηπρφληεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα μίασ λέαο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο ρσξίο επηπιένλ 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  
 
Σν πνζφ ησλ δηδάθηξσλ αλέξρεηαη ζε 1400 ευρώ θαη πεξηιακβάλεη φια ηα παξαπάλσ. 
ε πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ή κε επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ζηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή 
αμηνιφγεζε ηα δίδαθηξα δελ επηζηξέθνληαη. 
 
ε θάζε θχθιν ζπκκεηέρνπλ έσο 21 ππνςήθηνη (άξζξν 198 Ν.4512/2018) θαη κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο 
δικηγόροι και μη.  
 


