
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ (SPORTS MEDIATION) 
ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ-ON LINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Διϊρκεια: 36 ώρεσ 

Ημϋρεσ  Σύγχρονησ Τηλεκπαύδευςησ:  6 και 7 Μαρτύου 2021 

Κόςτοσ 450,00 ευρώ και 390,00 ευρώ για όςουσ εγγραφούν ϋωσ και την 

18/02/2021 

Το ΙΝΚΑΔΑ (NIKI MEDIATION) ςε ςυνεργαςύα με το Eλληνικό Κϋντρο Εναλλακτικόσ 

Επύλυςησ Διαφορών (ΕΛΚΕΔ - ADR HELLENIC CENTER) προςφϋρει  πρόγραμμα 

εξειδικευμϋνησ μετεκπαύδευςησ, διϊρκειασ 36 ωρών ςτην Αθλητικό Διαμεςολϊβηςη. 

Το Πρόγραμμα παρϋχει τη διαρκό κατϊρτιςη και επιμόρφωςη που απαιτεύται από το 

νόμο Ν. 4640/2019 ςτα πλαύςια τησ ανϊ τριετύασ υποχρεωτικόσ μετεκπαύδευςησ των 

διαμεςολαβητών και ϋχει ςυνολικό διϊρκεια 40 ώρεσ και διεξϊγεται ωσ εξόσ:  

Α)  6 και 7 Μαρτύου 2021, 12 ώρεσ  (Σϊββατο 6/3/21, 09.00-14.00 & 17.00-20.00 και 

Κυριακό 7/3/21, 10.00-14.00) αποκλειςτικϊ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ  

ClickMeeting με ύγχρονη Εκπαύδευςη όπου η αλληλεπύδραςη των 

ςυμμετεχόντων και των εκπαιδευτών γύνεται ςε «πραγματικό χρόνο».  

 

 Το πρόγραμμα περιλαμβϊνει θεωρύα και βιωματικϋσ αςκόςεισ ςτισ διαμεςολαβητικϋσ 

δεξιότητεσ, διαπραγματεύςεισ, αθλητικό δύκαιο ςε επαγγελματικό και εραςιτεχνικό 

αθλητιςμό, ψυχολογύα αθλητών, και προςομοιώςεισ υποθϋςεων βαςιςμϋνεσ ςε 

αθλητικϋσ διαφορϋσ όπωσ:  ζητόματα ςχετικϊ με ςυμβϊςεισ αθλητών, προπονητών και 

λοιπών παραγόντων του αθλητιςμού, ζητόματα ςχετικϊ με τη μετεγγραφό αθλητών ό 

την καταγγελύα ςυμβολαύου, ζητόματα καθαρϊ οικονομικό φύςησ όπωσ το sponsoring, 

πειθαρχικόσ φύςησ υποθϋςεισ, διαφορϋσ μεταξύ αθλητικών ςωματεύων κλπ.  

 

Η Υρόςω Πατςού, αθλητικό ψυχολόγοσ, πρ. αθλότρια Εθνικόσ & Ολυμπιακόσ Ομϊδασ 

Στύβου, ςτην ειςόγηςό τησ με θϋμα "Η ψυχολογύα του αθλητό: Μια ολιςτικό 

προςϋγγιςη" θα αναφερθεύ ςτισ παραμϋτρουσ που αφορούν τουσ αθλητϋσ και που 



 

 

 

 

οφεύλει να γνωρύζει ϋνασ αθλητικόσ διαμεςολαβητόσ, όπωσ Διαφορϋσ ατομικών 

ομαδικών αθλημϊτων, Διαφορϋσ φύλου, Διαχεύριςη μη επιτρεπόμενων 

ςυμπεριφορών, χϋςεισ με γονεύσ/προπονητϋσ/παρϊγοντεσ, Διαχεύριςη 

ςυγκρούςεων, ημαντικού ϊλλοι, Διαφορϋσ εραςιτεχνικού-επαγγελματικού 

αθλητιςμού, Αθλητιςμόσ και εκπαιδευτικό διαδικαςύα, Σραυματιςμού, Φορηγού / 

Μ.Μ.Ε., Σερματιςμόσ αθλητικόσ καριϋρασ. 

 

Β) 24 ώρεσ αςύγχρονησ e-learning μετεκπαύδευςησ ςτη διαμεςολϊβηςη (e-

adrhellenic.com), την οπούα μπορεύτε να  παρακολουθόςετε από τον υπολογιςτό ςασ, 

από το κινητό ςασ τηλϋφωνο, από τϊμπλετ, οποιαδόποτε ώρα, οπουδόποτε θϋλετε και 

με τον δικό ςασ ρυθμό μϋςα ςε διϊςτημα 90 ημερών από την ημϋρα εγγραφόσ, καθώσ 

και να επαναλϊβετε το πρόγραμμα όςεσ φορϋσ θϋλετε. Τα οnline courses του ADR 

Hellenic περιλαμβϊνουν μαγνητοςκοπημϋνεσ ενότητεσ, θεωρύα, αςκόςεισ, εξετϊςεισ.  

 

ε ποιουσ απευθύνεται: 

 Το ςεμινϊριο απευθύνεται ςε διαπιςτευμϋνουσ/πιςτοποιημϋνουσ 

Διαμεςολαβητϋσ, αλλϊ και ςε Δικηγόρουσ, Aθλητικούσ Δικαςτϋσ, Αθλητϋσ, 

Προπονητϋσ, Δημοςιογρϊφουσ, Sports Managers κλπ, που θϋλουν να εξειδικευτούν 

ςτην αθλητικό Διαμεςολϊβηςη και να αποκτόςουν επύςησ Διαμεςολαβητικϋσ 

δεξιότητεσ για να αντιμετωπύζουν αποτελεςματικϊ τισ φιλονικύεσ ςτον χώρο του 

Αθλητιςμού. 

 

Εκπαιδευτικό ομϊδα: 

1. Εύη Αυλογιϊρη, (leader Trainer) διαμεςολαβότρια, εκπαιδεύτρια διαμεςολαβητών, 

πρόεδροσ ADR Hellenic Center (http://www.adrhellenic.com), πρώην αθλότρια 

Volley και υπεύθυνη τησ ομϊδασ Volley γυναικών του Αμερικανικού Κολλεγύου 

“ΑΝΑΤΟΛΙΑ”, A’ Εθνικό Κατηγορύα. 

 

 2. Mαρύα Σςώλου, Δικηγόροσ, διαμεςολαβότρια, εκπαιδεύτρια διαμεςολαβητών ΑDR 

Hellenic Center και INKAΔΑ 

 

3.  Κωνςταντύνοσ Σερζόσ Δικηγόροσ, διαμεςολαβητόσ, εκπαιδευτόσ διαμεςολαβητών 

ADR Hellenic και ΙΝΚΑΔΑ 

 

 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύγχρονησ τηλεκπαύδευςησ ςτισ 6 & 7 Μαρτύου, θα υπϊρξουν 

ειςηγόςεισ από ειδικούσ ςτον τομϋα τουσ και εξϋχοντεσ  προςωπικότητεσ από τον  χώρο 

του αθλητιςμού. 

 

 

 

 

http://www.adrhellenic.com/


 

 

 

 

 

Εξειδικευμϋνοι Ειςηγητϋσ: 

 

1. Υρόςω  Πατςού: Ph.D, M.Sc, Ψυχολόγοσ, Αθλητικό Ψυχολόγοσ, 

Επιςτημονικό Συνεργϊτιδα Εθνικόσ Ομϊδασ Στύβου, πρ. Επιςτημονικό Συνεργϊτιδα 

Ακαδημιών Ποδοςφαύρου ΑΕΚ, πρ. αθλότρια Εθνικόσ & Ολυμπιακόσ Ομϊδασ Στύβου - 

OLY 

 

2. Βούλα Κοζομπόλη : πρόεδροσ του ςυλλόγου Ελλόνων Ολυμπιονικών, Silver Olympic 

medallist, IOC Marketing Commission member, FINA AThletes Committee ,FINA TWPC 

Committee member, IOC Women and sport trophy for Europe 2015 

 

3. τϋλιοσ Αγγελούδησ : Αντιπρόεδροσ Ολυμπιακόσ Επιτροπόσ, Δικηγόροσ, Ειδικόσ 

Γραμματϋασ Αθλητιςμού Μακεδονύασ – Θρϊκησ, Σύμβουλοσ Διούκηςησ τησ οργανωτικόσ 

επιτροπόσ των Ολυμπιακών Αγώνων “ΑΘΗΝΑ 2004”, Πρόεδροσ τησ Ελληνικόσ 

Ομοςπονδύασ Χειροςφαύριςησ, Ιδρυτόσ και Πρόεδροσ του Ολυμπιακού Μουςεύου 

Θεςςαλονύκησ. 

4. Δημότριοσ Π. Παναγιωτόπουλοσ: Καθηγητόσ Πανεπιςτημύου Αθηνών, Δικηγόροσ,  

Πρόεδροσ τησ Διεθνούσ Ενώςεωσ Αθλητικού Δικαύου (IASL) 

 

5. Νικόλαοσ Μιχαλινόσ: Δικηγόροσ Αθηνών, Expertise in Sportslaw , Διαπιςτευμϋνοσ 

Διαμεςολαβητόσ (CEDR), Μϋλοσ τησ   Διεθνούσ Ενώςεωσ Αθλητικού Δικαύου 

 

6. ϋργιοσ Μαναρϊκησ: Δικηγόροσ Αθηνών, Expertise in Sportslaw , Διαπιςτευμϋνοσ 

Διαμεςολαβητόσ (CIArb), Εκπαιδευτόσ Διαμεςολαβητών (ADR Ηellenic Center), 

Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ. τησ Ελληνικόσ Ένωςησ Διαμεςολαβητών.  

7. Δϋςποινα Π. Λυπηρύδου: Δικηγόροσ, , Expertise in Sportslaw , Διαπιςτευμϋνη 

Διαμεςολαβότρια, πρ. Πρόεδροσ Αθλητικού Σωματεύου Χειροςφαύριςησ , μϋλοσ τησ 

επιτροπόσ ενςτϊςεων τησ Ένωςησ Σωματεύων Χειροςφαύριςησ Θεςςαλονύκησ, πρ. 

αθλότρια. 

 

Πϊροχοσ Tηλεκπαύδευςησ: 

 

Ιnternational Data Compliance & Computing (IDCC), www.idcc.gr 

 

 

Σο κόςτοσ του προγρϊμματοσ τησ αθλητικόσ διαμεςολϊβηςησ διϊρκειασ 36 ωρών, 

ανϋρχεται ςτο ποςό των  450,00 ευρώ. Για όςουσ εγγραφούν ϋωσ και την 18/02/2021 

το κόςτοσ ανϋρχεται ςτα 390,00 ευρώ. 

 

 



 

 

 

 

Τα δύδακτρα θα καταβϊλονται  ςτον Τραπεζικό Λογαριαςμό: 

Δικαιούχοσ ΕΛΚΕΔ  

Εθνικό Τρϊπεζα: 213/00104482  

(ΙΒΑΝ: GR 2701102130000021300104482) 

ό με πιςτωτικό κϊρτα ϋωσ και 6 ϊτοκεσ δόςεισ 

 

 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ/ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ:   

www.adrhellenic.com| τηλ. 2310538919 & 6977260901|  

email: info@adrhellenic.com  

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ADR HELLENIC CENTER  

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ (ADR Hellenic 

Center) εύναι  ϋνασ ευρωπαώκόσ οργανιςμόσ, που ιδρύθηκε τον Μϊρτιο του 2012 με 

ςκοπό την παροχό υψηλού επιπϋδου υπηρεςιών διαμεςολϊβηςησ και υπηρεςιών 

εκπαύδευςησ ςτη Διαμεςολϊβηςη και γενικότερα ςτην επύλυςη ςυγκρούςεων, τόςο 

ςτην Ευρώπη, όςο και διεθνώσ. 

Από το 2014 το ADR Hellenic Center εύναι ο αποκλειςτικόσ πϊροχοσ εκπαύδευςησ 

Διαμεςολαβητών του ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ (ΙΝΚΑΔΑ), ενόσ εκ των πϋντε λειτουργούντων ςτην Ελλϊδα 

Ινςτιτούτων Εκπαύδευςησ Διαμεςολαβητών, πιςτοποιημϋνο από το Υπουργεύο 

Δικαιοςύνησ, Διαφϊνειασ και Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων. Συνεργϊζεται επύςησ με το 

Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ (τομϋασ Διϊ Βύου Εκπαύδευςησ) και προςφϋρει με μεγϊλη 

επιτυχύα Προγρϊμματα Εξειδύκευςησ ςτον τομϋα τησ Διαμεςολϊβηςησ (τραπεζικό και 

οικογενειακό). Από το ϋτοσ 2015 εύναι ιδρυτικό μϋλοσ του Βαλκανικού Οργανιςμού 

Επύλυςησ Διαφορών (Balkan Association for Dispute Resolution) και παρϋχει υπηρεςύεσ 

βαςικόσ εκπαύδευςησ διαμεςολαβητών  ςτην Ευρώπη και διεθνώσ. 

Tο ADR Hellenic Center εύναι το μοναδικό κϋντρο ςτην Ελλϊδα που, από το ϋτοσ 2015, 

παρϋχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του Διεθνούσ φόμησ και αναγνώριςησ 

Ινςτιτούτου, International Mediation Institute (I.M.I) και πιςτοποιεύ τισ επαγγελματικϋσ 

ικανότητεσ  Διαμεςολαβητών από όλο τον κόςμο, ώςτε αυτού να ςυμπεριληφθούν ςτην 

επύςημη λύςτα των Διεθνών Διαμεςολαβητών του Ι.Μ.Ι.  

Πλϋον από το 2019 το πρόγραμμα Βαςικόσ Εκπαύδευςησ-Κατϊρτιςησ  του ADR 

HELLENIC CENTER εύναι πιςτοποιημϋνο από το διεθνούσ φόμησ Ινςτιτούτο, 

Ιnternational Mediation Institute ( IMI ) ωσ  IMI  Certified Mediator Training Program ( 

IMI CMTP). 

about:blank
http://www.adrhellenic.com|/


 

 

 

 

Το ADR Hellenic Center ϋχει δημιουργόςει πρωτοποριακϊ προγρϊμματα που 

διεξϊγονται με μεγϊλη επιτυχύα και αφορούν την επύλυςη ςυγκρούςεων ςτο χώρο 

εργαςύασ, ςτην διαδοχό ςτην οικογενειακό επιχεύρηςη, ςτην διαμεςολϊβηςη ςτισ 

οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ, διαπραγματεύςεισ για την επύτευξη επαγγελματικόσ 

ςυμφωνύασ , Advanced Διαμεςολϊβηςη, Ιατρικό Διαμεςολϊβηςη, Ενςυναύςθηςη και 

Σχολικό Διαμεςολϊβηςη, Νευροεπιςτόμη και Διαμεςολϊβηςη, Γλώςςα του ςώματοσ, 

Επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ, Ενδοεταιρικό Διαμεςολϊβηςη, Επύλυςη ςυγκρούςεων ςτον 

Αθλητιςμό κλπ 

Το ADR Hellenic Center εύναι ο μοναδικόσ φορϋασ  τόςο ςτην Ελλϊδα όςο και διεθνώσ 

που εξειδικεύεται ςτην Ιατρικό και Βιοηθικό Διαμεςολϊβηςη και ςτην εκπαύδευςη 

ιατρών και παρόχων υγεύασ ςε όπιεσ δεξιότητεσ (Soft Skills) και ϋχει δημιουργόςει 

πρωτοποριακϊ προγρϊμματα. Από το 2015 ϋωσ και ςόμερα ϋχουν διεξαχθεύ με πολλό 

μεγϊλη επιτυχύα προγρϊμματα Ιατρικόσ Διαμεςολϊβηςησ απευθυνόμενα ςε 

διαμεςολαβητϋσ και δικηγόρουσ, προγρϊμματα Βιοηθικόσ Διαμεςολϊβηςησ για 

επαγγελματύεσ υγεύασ και δικηγόρουσ, καθώσ και προγρϊμματα ςε ςυνεργαςύα με 

νοςοκομεύα για την εκπαύδευςη των ιατρών ςε όπιεσ δεξιότητεσ (softskills), διαχεύριςη 

ιατρικού λϊθουσ και επύλυςη ςυγκρούςεων ςτην ιατρικό κλινικό πρϊξη. 

Από το ϋτοσ 2019 ϋχει δημιουργόςει πρωτοποριακϊ  αςύγχρονα προγρϊμματα e-

learning  ςτην πλατφόρμα e-adrhellenic.com., ςτην ελληνικό και αγγλικό γλώςςα  

όπωσ, ο ρόλοσ του Δικηγόρου ςτη Διαμεςολϊβηςη, ειςαγωγό ςτη Διαμεςολϊβηςη, 

Οικογενειακό Διαμεςολϊβηςη, Advanced Διαμεςολϊβηςη, Ιατρικό Διαμεςολϊβηςη, 

Ενςυναύςθηςη και Σχολικό Διαμεςολϊβηςη, Νευροεπιςτόμη και Διαμεςολϊβηςη, 

Γλώςςα του ςώματοσ και Διαμεςολϊβηςη, Αθλητικό Διαμεςολϊβηςη, Eπύλυςη 

ςυγκρούςεων ςτο χώρο εργαςύασ και Ενδοεταιρικό Διαμεςολϊβηςη, Διαμεςολϊβηςη 

ςτισ οικογενειακϋσ επιχειρόςεισ, Διαπραγματεύςεισ για την επύτευξη επαγγελματικόσ 

ςυμφωνύασ, Διαχεύρηςη Ιατρικού λϊθουσ, Ήπιεσ δεξιότητεσ ιατρών, Βιοηθικό 

Διαμεςολϊβηςη κλπ. 

Εύναι δε ο μοναδικόσ φορϋασ που ςόμερα προςφϋρει ON LINE ςύγχρονη εκπαύδευςη 

Εκπαιδευτών Διαμεςολαβητών ( ΤRAIN THE TRAINERS ) ςε πολύ μικρϊ τμόματα.  

 

    


