2ο Ετήσιο Συνέδριο Διαμεσολάβησης
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015, Θεσσαλονίκη
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη
Συνδιοργάνωση με το American College of Thessaloniki (ACT)

Πρόσκληση από το ADRg
Η διαμεσολάβηση αποτελεί ισχυρό και καινοτόμο
εργαλείο και τυγχάνει εφαρμογής σε τεράστιο φάσμα
διαφορών και συγκρουσιακών καταστάσεων. Επιπλέον,
υπάρχει πια αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας. Από την
ίδρυσή μας το 1989, το ADR Group πρωτοστατεί
διαρκώς στην ανάπτυξη της διαμεσολάβησης, τόσο στο
Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα ευρύτερο
μοντέλο επίλυσης διαφορών όπου τα υβριδικά μοντέλα
διαμεσολάβησης χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο.
Μετά την εισαγωγή της νομοθεσίας περί διαμεσολάβησης
το 2010, το ADRg ήταν στην ευχάριστη θέση να οριστεί ο
επίσημος πάροχος εκπαίδευσης και κατάρτισης του
Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης.
Έχουν ήδη παρέλθει πάνω από δύο χρόνια από την
πρώτη σειρά εκπαιδεύσεων μας στην πόλη της
Θεσσαλονίκης. Από τότε, έχουμε εκπαιδεύσει άνω των
350 διαμεσολαβητών και έχουμε παράσχει την πρώτη
εκπαίδευση Νομικού Παραστάτη στη Διαμεσολάβηση
καθώς και την πρώτη εκπαίδευση Ηλεκτρονικής
Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.
Σήμερα, με μεγάλη μας χαρά, σας καλούμε όλους στο 2ο
Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και στον
πρώτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης. Ο
διαγωνισμός θα επιτρέψει στους διαμεσολαβητές να
δικτυωθούν με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και να
συνεργαστούν μέσα στα πλαίσια του διαγωνισμού. Αυτή
είναι μια ιδιαίτερα πολύτιμη ευκαιρία δικτύωσης και
μάθησης
για
τους
προσφάτως
εκπαιδευμένους
διαμεσολαβητές μας.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε ως κεντρικό
ομιλητή στο φετινό μας συνέδριο τον καθηγητή Λουκά
Μίστελη, ειδικό σε θέματα διεθνούς επίλυσης διαφορών.
Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ελλάδα, ηγείται τώρα
της Σχολής Διεθνούς Διαιτησίας στο Πανεπιστήμιο Queen
Mary του Λονδίνου. Ο καθηγητής Μίστελης θα
πραγματευθεί το πώς η Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει ένα
υγιές περιβάλλον επίλυσης διαφορών στο οποίο θα
μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.
Αυτό το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλους όσους
ενδιαφέρονται για τον κλάδο της διαμεσολάβησης και
αποτελεί την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για τους
επαγγελματίες, τους χρήστες και τους φορείς του κλάδου
να συμμετάσχουν στη χάραξη του μέλλοντος αυτής της
αποτελεσματικής διαδικασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και
διεθνώς.
Αναμένοντας να σας καλωσορίσουμε στο συνέδριο.

Rahim Shamji

Zoe Giannopoulou

Διευθυντής Κατάρτισης
Και Εκπαίδευσης ADRg

Επικεφαλής Εκπρόσωπος
ADRg στην Ελλάδα και την
Κύπρο

Επισκόπηση Συνεδρίου
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015, American
College of Thessaloniki (ACT)
- Διαγωνισμός Διαμεσολάβησης
- Κεντρική Ομιλία του Καθηγητή Λουκά
Μίστελη

Κόστος Συμμετοχής
Κρατήσεις πριν τις 10 Σεπτεμβρίου 2015
- Διαγωνισμός
- Ομιλία
- Ολοήμερη Συμμετοχή

€100
€ 50
€120

Κρατήσεις μετά τις 10 Σεπτεμβρίου 2015
- Διαγωνισμός
- Ομιλία
- Ολοήμερη Συμμετοχή

€110
€ 50
€160

Γλώσσα Διεξαγωγής
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στα
ελληνικά

CPD πόντοι
Η συμμετοχή σας στο συνέδριο θα σας
παράσχει 6 πόντους CPD. Παρακαλούμε
ενημερώστε μας αν θα θέλατε βεβαίωση
παρακολούθηση

Χαιρετισμοί
Νίκος Βαλεργάκης – Πρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Πρόεδρος Ινστιτούτου
Κατάρτισης Διαμεσολαβητών
Θεσσαλονίκης
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης που
συνδιοργανώνουμε το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης, το ADR Group και το
American College of Thessaloniki (ACT) στις 10 Οκτωβρίου 2015 στην πόλη μας.
Είναι αναμφισβήτητο πλέον ότι η Διαμεσολάβηση, ως Εναλλακτική Μέθοδος Επίλυσης των
Διαφορών, συντελεί στην ταχεία αλλά και ουσιαστική απονομή της Δικαιοσύνης. Είναι όμως και κάτι
πολύ περισσότερο. Τρόπος σκέψης, δράσης και ζωής μιας σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας.
Το Συνέδριο που διοργανώνουμε είναι μία πρόκληση για όλους μας. Θα δοθεί η ευκαιρία τόσο στους
Διαμεσολαβητές όσο και στο υπόλοιπο κοινό να δούμε πως λειτουργεί ο θεσμός της
Διαμεσολάβησης, μέσα από πρακτικές διαπραγμάτευσης που θα κληθούν να εφαρμόσουν οι
συμμετέχοντες διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές, και να εξοικειωθούμε ακόμη περισσότερο με τη Νέα
Μέθοδο Επίλυσης των Διαφορών.
Εύχομαι σε όλους η παρουσία σας σε αυτό το Συνέδριο να είναι γόνιμη και ευχάριστη.

Δρ. Πάνος Βλάχος – Πρόεδρος Κολλεγίου Ανατόλια

Η συνδιοργάνωση του πρώτου Πανελληνίου Διαγωνισμού Διαμεσολάβησης με πρωτοβουλία του
ADR group UK και του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης γίνεται στα πλαίσια
των δράσεων που αναλαμβάνει το Anatolia College και το τριτοβάθμιο τμήμα του American College
of Thessaloniki για την διάχυση στην κοινωνία και στον επιχειρηματικό κόσμο σύγχρονων
πρακτικών διαχείρισης συγκρούσεων.
Η διαμεσολάβηση τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει παγκοσμίως ως ένας από τους πιο
αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει αναγνωρίσει τα
οφέλη εφαρμογής αυτής της μεθόδου η οποία επιλύει τις διαφορές με παράλληλη διατήρηση των
καλών εργασιακών σχέσεων αλλά και ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών.
Το Anatolia College έχει ήδη ωφεληθεί από την εισαγωγή τέτοιων μεθόδων και είναι το πρώτο
σχολείο στην Ελλάδα που εφήρμοσε διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα σχολικής
διαμεσολάβησης στις πρωτοβάθμιες μονάδες του. Ο στόχος ήταν να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά
πολιτών που θα έχουν την ικανότητα να επιλύουν τις διαφορές τους με αποτελεσματικό αλλά και
πολιτισμένο τρόπο.
Είμαι βέβαιος ότι η ανταπόκριση στον πρώτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης θα
ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Κεντρικός Ομιλητής
Καθηγητής Λουκάς Μίστελης

Ο καθηγητής Λουκάς Μίστελης είναι μία αναγνωρισμένη αυθεντία στη διεθνή επίλυση διαφορών και το διεθνές
δίκαιο των συμβάσεων επενδύσεων. Το 2006 συμπεριλήφθη στη λίστα με τα "κορυφαία ονόματα της νέας γεννιάς
στη διεθνή διαιτησία", μεταξύ των κορυφαίων 15 μελών της λίστας, από το 2007 έως και σήμερα στη λίστα της
Εμπορικής Διαιτησίας Who is Who και είναι μέλος του πάνελ διαιτητών ICSID, καθώς και αποδέκτης του βραβείου
GAR για την καλύτερη διάλεξη στον κλάδο της διαιτησίας για το 2013.
Ο Λουκάς Μίστελης είναι καθηγητής στην έδρα Clive Schmitthoff του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Διαιτησίας
και Διευθυντής της Σχολής Διεθνούς Διαιτησίας στο Κέντρο Σπουδών Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου
Queen Mary του Λονδίνου. Η σταδιοδρομία του στο στο πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου ξεκίνησε το 1998
και έγινε τακτικός καθηγητής το 2005. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής και επιστήμονας στο Εθνικό
Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης (2013), στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Columbia (2007), στη Νομική Σχολή
του NYU (2012), στο Πανεπιστήμιο Keio, Tokyo (2008), στο Πανεπιστήμιο LUISS, Ρώμη (2009) και στο Καθολικό
Πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας, Λισσαβόνα (2007, 2009). Διδάσκει Διεθνές και Συγκριτικό Εμπορικό Δίκαιο
Διαιτησίας, Διακανονισμό Διαφορών Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων και Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Queen Mary, αλλά και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ιδίου πανεπιστημίου στο
Παρίσι. Ο καθηγητής ήταν ο Γραμματέας του CISG-AC από το 2001 έως το τέλος του 2007.
Ο καθηγητής Μίστελης έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα (πτυχίο νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο,
Αθήνα 1991), τη Γαλλία (Δίπλωμα Διεθνών & Συγκριτικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, IIHR, Στρασβούργο, 1990),
τη Γερμανία (MLE, 1992, Dr iuris, Νομική Σχολή, Ανόβερο, Γερμανία, 1998) και την Ιαπωνία (Δίπλωμα στο
ιαπωνικό διεθνές εμπορικό δίκαιο, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Keio, Τόκιο, 1998). Είναι μέλος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1993.
Διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο της διαιτησίας με περισσότερες από 65 διαιτησίες ως διαιτητής και
αναλαμβάνει υποθέσεις ad hoc καθώς και υποθέσεις από τους οργανισμούς ICC, ICSID, LCIA, UNCITRAL, SCC,
Chambers της Ελβετίας και της Μόσχας. Οι δημοσιεύσεις του (στα αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά και ρωσικά)
περιλαμβάνουν περισσότερα από 60 άρθρα και 13 βιβλία. Η έρευνά του περιλαμβάνει καινοτόμο εμπειρική έρευνα
για την εταιρική στάση προς την επίλυση διαφορών.

Αmerican College of Thessaloniki (ACT)

Το American College of Thessaloniki
(ACT) είναι ένα μη κερδοσκοπικό
εκπαιδευτικό
ίδρυμα,
μέλος
του
Κολλεγίου Ανατόλια, ενός από τους πιο
σημαντικούς
εκπαιδευτικούς
οργανισμούς της Ελλάδας με προσφορά
128 ετών σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης.
Το ACT είναι αναγνωρισμένο στις ΗΠΑ
από την Επιτροπή για Ιδρύματα
Ανώτατης Εκπαίδευσης του New
England Association of Schools and
Colleges (NEASC), τον οργανισμό που
πιστοποιεί μερικά από τα καλύτερα
αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως τα
Harvard και Yale.

Παράλληλα τα πτυχιακά προγράμματα
του ACT έχουν και Ευρωπαϊκή
πιστοποίηση μέσω του Open University
της Μ. Βρετανίας.
To American College of Thessaloniki
(ACT) είναι επίσης αναγνωρισμένο ως
«Κολλέγιο» από το Υπουργείο Παιδείας,
καθώς πληροί τους όρους του
Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 38/2010)
που ρυθμίζει την αναγνώριση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων.

(Business Computing), στις Διεθνείς Σχέσεις
και στην Αγγλική Φιλολογία & Νέα Μέσα (2
ειδικότητες).
Το
ACT
προσφέρει
επίσης
ένα
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (MBA) με κατευθύνσεις στα
Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά, στην
Επιχειρηματικότητα,
τη
Διοίκηση,
το
Μάρκετινγκ και το Digital (Ψηφιακό)
Μάρκετινγκ.

Το Κολλέγιο προσφέρει επίσης ένα
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών με
του οδηγεί σε πτυχία Bachelor's στη βάση όχι μόνο την οικονομική ανάγκη αλλά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 ειδικότητες), και τις επιδόσεις των υποψηφίων.
στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Πρόγραμμα Συνεδρίου
Εγγραφές

8.30

Άφιξη στο American College of Thessaloniki (ACT) και πραγματοποίηση
εγγραφών. Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν το υλικό του συνεδρίου.

Εναρκτήρια Ομιλία – Χαιρετισμοί

9.00 - 9.30

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

9.30 -10.30

-

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

-

Rahim Shamji,

Διευθυντής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
ADRg

-

Ζωή Γιαννοπούλου,

Δικηγόρος, Δ.Ν., Dispute Resolution
Specialist, Επικεφαλής Εκπαιδεύτρια ΙΚΔΘ,
Επικεφαλής Εκπρόσωπος ADRg Ελλάδας

-

Νίκος Βαλεργάκης,

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Ινστιτούτου
Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης

-

Δρ. Πάνος Βλάχος,

Πρόεδρος Κολλεγίου Ανατόλια

-

Δρ. Λάμπρος Κοτσίρης

Πρόεδρος Επιτροπής Πιστοποίησης
Διαμεσολαβητών Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Εκπαίδευση

10.30 – 12.00

Πρώτος γύρος διαγωνισμού

12.00 – 12.30

Διάλειμμα

12.30 – 14.00

Δεύτερος γύρος διαγωνισμού

14.00 – 14.45

Γεύμα

15.00 – 16.30

Τρίτος γύρος διαγωνισμού

16.30 – 17.00

Διάλειμμα

17.00 - 18.30

Κεντρική ομιλία του Δρ. Λουκά Μίστελη,
καθηγητή Νομικής στο πανεπιστήμιο Queen
Mary του Λονδίνου
«Αποτυγχάνει η Ελλάδα στο σύστημα της εναλλακτικής επίλυσης
διαφορών;»

18.30 – 19.00

Λήξη Συνεδρίου

Για εγγραφές παρακαλώ επισκεφθείτε τον
κατωτέρω σύνδεσμο:
http://adrgroup.co.uk/training/2οΕτήσιο-Συνέδριο-του-ADRg-Ελλάδας
ή επικοινωνήστε με το ADR Group:
T: +44 (0) 203 600 50 50
E: mediationgreece@adrgroup.co.uk

