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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ευχαρίστως σας ανακοινώνουμε ότι, μετά από την διοργάνωση, κατά την χρονική περίοδο από 

την 14η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2021, τριάντα μιας Διαλέξεων σχετικά με την 

Διαμεσολάβηση, τις οποίες μας χάρισαν Έλληνες και αλλοδαποί Διαμεσολαβητές διεθνούς 

κύρους και φήμης, συνεχίζουμε αυτή την δραστηριότητα οργανώνοντας ξανά Διαλέξεις με 

πρωτότυπα θέματα, που αφορούν την Διαμεσολάβηση.  

Η  πρώτη Διάλεξη του Τρίτου Κύκλου Διαλέξεων, που διοργανώνει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» σε συνεργασία με τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.», έχει ομιλητή 

τον κύριο François Bogacz, Διαμεσολαβητή εκπαιδευμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην 

Πορτογαλία το 2009 και πιστοποιημένο έκτοτε από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης IMI.  

Ο κύριος François Bogacz δημιούργησε στην Καλιφόρνια, το έτος 2011, Κέντρο 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Νευροεπίγνωσης για διαμεσολαβητές και εκπαιδευτές. 

Επιθυμώντας να συμβάλει στο να βασίζεται η Διαμεσολάβηση περισσότερο σε συγκεκριμένα 

δεδομένα, διεξήγαγε από το 2015 ένα Πρόγραμμα Έρευνας σε επίπεδο part-time Διδακτορικής 

Διατριβής σχετικά με τα συναισθήματα στην Διαμεσολάβηση χρησιμοποιώντας τυχαίες 

ελεγχόμενες δοκιμές, αρχικά στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και ήδη στο Πολυτεχνείο της 

Δρέσδης. Θα μοιραστεί μαζί μας τα αποτελέσματα του πρώτου μέρους της έρευνας του, το οποίο 

δημοσιεύθηκε το 2020, καθώς και τι  σχεδιάζει να κάνει  σε ένα δεύτερο στάδιο στους επόμενους 

μήνες και τι έμαθε από την έρευνα του. Έχει εμπειρία 15 ετών στην ανάπτυξη ηγετικών 

ικανοτήτων στην Ευρώπη, ΗΠΑ και Νοτιοανατολική Ασία. Είναι ειδικός στην διαχείριση και 

την αποφυγή συγκρούσεων, ερευνητής και ο Επικεφαλής Σύμβουλος Οργανωτικής Ανάπτυξης 

στο Παράρτημα της Kuala Lumpur της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων της Μελβούρνης,  από 

το έτος 2017.  
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Η θεματική της Διάλεξης είναι : 

 

«Πως μπορεί η Διαμεσολάβηση να εξελιχθεί σε επόμενο επίπεδο, ως μια 

επαγγελματική πρακτική χρησιμοποιώντας καλύτερα την επιστήμη» 

 

Η Διάλεξη θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021, στις 18:30, μέσω της πλατφόρμας 

ZOOM. 

Όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να το δηλώσουν μέσω του ακόλουθου 

συνδέσμου: https://forms.gle/NyoxwwSDtqVYHK1q7  

 

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. 

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα ZOOM, θα σταλεί την προηγούμενη ημέρα της 

Διάλεξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όσων δηλώσουν συμμετοχή. 

Η ημερομηνία της επόμενης Διάλεξης θα ανακοινωθεί προσεχώς. 

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021 

Κατερίνα Κωτσάκη 

Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

 

https://forms.gle/NyoxwwSDtqVYHK1q7

