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2ος Εθνικός Διαγωνισμός Διαπραγμάτευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ELSA Greece είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την
επιτυχή δια ζώσης διοργάνωση του Εθνικού Γύρου του 2ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης
στη Θεσσαλονίκη στις 16 & 17 Απριλίου 2022.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες, οι οποίοι/-ες επελέγησαν από επαγγελματίες του κλάδου της
διαπραγμάτευσης, είχαν την ευκαιρία να λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο και
τις τεχνικές της Διαπραγμάτευσης πριν τον Διαγωνισμό από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του
κλάδου της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Κατά τις ημέρες
διεξαγωγής του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προσομοιώσουν ενώπιον
κριτικών επιτροπών, που αποτελούνταν από έμπειρους διαπραγματευτές, μία αληθινή
διαπραγματευτική διαδικασία ανάμεσα σε δύο μέρη, τα οποία προσπαθούν να καταλήξουν σε μία
αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Οι δύο ομάδες του κάθε Τοπικού Γύρου, που διεξήχθησαν στις 18 &
19 Δεκεμβριου 2021, με τη μεγαλύτερη βαθμολογία προκρίθηκαν στον Εθνικό Γύρο του
Διαγωνισμού.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους φορείς που παρείχαν την αιγίδα τους για τους Τοπικούς
και τον Εθνικό Γύρο του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών,
τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών και τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε στην κυρία Κολτσάκη Έλενα, Ακαδημαϊκή
Υπεύθυνη του 2ου ELSA Negotiation Competition, καθώς και την κυρία Χαραλαμπίδου Ελένη,
Υπεύθυνη Υποθέσεων, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα ήταν εφικτό αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.
Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους/τις κριτές που με τις γνώσεις τους και την
εμπειρία τους ενίσχυσαν σημαντικά το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του Διαγωνισμού και παρείχαν
πολύτιμες συμβουλές στους/στις διαγωνιζόμενους/-ες.

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:
Τις κυρίες Αδαμίδου Κατερίνα, Αυλογιάρη Εύη, Γιαννοπούλου Ζωή, Ζιάκα Σοφία, Μπαλτά Μάρω,
Παπαδοπούλου Ευγνωσία, Πλεύρη Άννα, Πρωτοπαπαδάκη Μαρούσα, Ραφτοπούλου Ευγνωσία,
Χαραλαμπίδου Ελένη, Χαραλαμποπούλου - Μάνου Νίκη, Χαρίση Μαρία και τους κυρίους Μάνο
Εμμανουήλ, Μπαλάφα Στέφανο, Ωραιόπουλο Λουκά.

Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Κωτσάκη Κατερίνα για την πολύτιμη
βοήθειά της και τη διαρκή στήριξη, η οποία εξ’ αρχής με μεγάλη χαρά προσέφερε στη διοργάνωση
με την παροχή υποθέσεων τόσο για τους Τοπικούς όσο και για τον Εθνικό Γύρο, την πρόσκληση
συνεργατών/-τριών για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, την παροχή αιγίδας της Ελληνικής
Ένωσης Διαμεσολαβητών, ως Πρόεδρος.



ELSA Greece
Email: academicactivities@gr.elsa.org
Web: www.elsa-greece.org

Για το ακαδημαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού, θερμές ευχαριστίες στην κυρία Κολτσάκη Έλενα και
την κυρία Χαραλαμπίδου Ελένη, την κυρία Agnieszka Góra και τον κύριο Jacek Czaja και τον
κύριο Λειβαδόπουλο Σπύρο για την προετοιμασία των συμμετεχόντων/-ουσών μέσω των
διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το
Mercury Negotiation Academy για τη συνεργασία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των
συμμετεχόντων/-ουσών του Διαγωνισμού.

Για τα έπαθλα των νικητριών ομάδων θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Alternative Dispute
Resolution Hellenic Center, για την ευγενική προσφορά του εκπαιδευτικού προγράμματος “Μη
λεκτική επικοινωνία στην πράξη”, τη Νομική Βιβλιοθήκη για την ευγενική χορηγία του
εκπαιδευτικού προγράμματος “Η Πρακτική της Διαμεσολάβησης” καθώς και την κυρία
Γιαννοπούλου Ζωή, για την ευγενική προσφορά του βιβλίου της “Διαμεσολάβηση, Από τη Θεωρία
στην Πράξη” στον/στην καλύτερο/-η αγορητή/-τρια.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Ακριτίδου Δήμητρα, Πρόεδρο της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και το Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης Europe Direct Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ), για την παραχώρηση του χώρου του
OK!Thess και την πολύτιμη υποστήριξη που μας παρείχε για τη διοργάνωση του Διαγωνισμού!

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ELSA Greece,

Μυρσίνη Καραγιάννη

Επικεφαλής Διοργάνωσης του 2ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης της ELSA Greece
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2nd ELSA Negotiation Competition

The ELSA Greece Board is pleased to announce the successful in-person organization of the
National Round of the 2nd ELSA Negotiation Competition in Thessaloniki on 16 & 17 April
2022.

The participants, who were selected by professionals in the field of negotiation, had the
opportunity to receive specialized trainings on the subject matter and techniques of Negotiation
prior to the Competition from academics and professionals in the field of Alternative Dispute
Resolution through training seminars. During the days of the Competition, participants had the
opportunity to simulate before panels of judges, composed of experienced negotiators, a real
negotiation process between two parties trying to reach a mutually beneficial agreement. The two
teams from each Local Round, held on 18 & 19 December 2021, with the highest scores
qualified for the National Round of  the Competition.

We would like to express our sincere thanks to the institutions that provided their sponsorship
for the Local and National Rounds of the Competition, namely the Hellenic Union of Mediators,
the Organisation for the Promotion of Alternative Dispute Resolution and the European
Organization for Mediation & Arbitration.

We would like to express our special thanks to Mrs. Elena Koltsaki, Academic Supervisor of the
2nd ENC, and Mrs. Eleni Charalambidou, Case Manager, without whose contribution this
excellent result would not have been possible. In addition, we would like to thank the judges
who, with their knowledge and experience, significantly enhanced the academic background of
the Competition and provided valuable advice to the contestants.

In particular, we would like to thank:
Mrs. Adamidou Katerina, Avlogiari Evi, Giannopoulou Zoe, Ziaka Sophia, Balta Maro,
Papadopoulou Evgnosia, Pleyri Anna, Protopapadaki Marousa, Raftopoulou Evgnosia,
Charalambidou Eleni, Charalampopoulou - Manou Niki, Harisi Maria and Mr. Manos
Emmanuel, Stefanos Balafanos, Oreopoulos Loukas.

In addition, we would like to thank Mrs. Kotsaki Catherine for her valuable help and continuous
support, who from the very beginning offered with great pleasure to the organization by
providing cases for both the Local and the National Round, inviting partners for their
participation in the Competition, providing the patronage of the Hellenic Union of Mediators, as
President.
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For the academic part of the Competition, warm thanks to Mrs. Koltsaki Elena and Mrs.
Charalambidou Eleni, Mrs. Agnieszka Góra and Mr. Jacek Czaja and Mr. Livadopoulos Spyros
for the preparation of the participants through the online training seminars. In addition, we
would like to thank Mercury Negotiation Academy for the cooperation in the preparation of the
participants of  the Competition.

For the prizes of the winning teams, we would like to thank the Alternative Dispute Resolution
Hellenic Center, for the kind offer of the training program "Non-verbal communication in
practice", the Law Library “Nomiki Vivliothiki” for the kind sponsorship of the educational
program "The Practice of Mediation" and Mrs. Giannopoulou Zoi, for the kind offer of her
book "Mediation, From Theory to Practice" to the best declaimer.

Finally, we would like to thank Mrs. Dimitra Akritidou, President of the Public Benefit
Corporation of the Municipality of Thessaloniki and the European Information Center
Europe Direct Thessaloniki (KEDITH) for providing the venue of OK!Thess and for all the
valuable help during the Competition!

On behalf  of  the Board of  ELSA Greece,

Myrsini Karagianni

Head of  the 2nd National Negotiation Competition of  ELSA Greece


