
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Κατάρτιση Διαμεσολαβητών

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα::

Κόστος Συμμετοχής* 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους) 
Κόστος Συμμετοχής για δικαιούχους 

επιχορήγησης ΑνΑΔ
Έκπτωση σε μη δικαιούχους 

επιχορήγησης

€ 1200.00 + ΦΠΑ 
(19%)

 €680 €520 + ΦΠΑ (€228) 20% έκπτωση στο αρχικό ποσό

*Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών (επιχορήγηση €680,00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουμένου ότι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα ή δημόσιους υπάλληλους.

Διάρκεια: 40 ώρες

Ημερομηνίες: 12/01/22 – 22/01/22

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Early Bird*: €1000 + ΦΠΑ

Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: €680

Τελικό κόστος για εταιρείες: :  €320 + ΦΠΑ (€190)
Ισχύει για δικαιούχους επιχορήγησης, οι οποίοι θα 
εγγραφούν και θα πληρώσουν το κόστος συμμετοχής  
μέχρι 23/12/2021.

Για Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ

*

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει διάφορα νομοθετήματα, που επιβάλλουν 
στα Κράτη-Μέλη να υιοθετήσουν μέσα εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που επιφέρει 
η δικαστική επίλυση διαφορών. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι 
απαραίτητο για την παροχή της βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους 
διαμεσολαβητές, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο 
Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 
όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 6 του Νόμου Περί Ορισμένων 
Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές, Νόμος του 2012 
(159(I)/2012). 

https://forms.gle/z7ahEHJyruoQMVYS8


ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-  Να διαχωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομικού πλαισίου 
της διαμεσολάβησης, από αυτά  της δικαστικής διευθέτησης
διαφορών και των λοιπών μέσων εξωδικαστικής επίλυσης.

-  Να συσχετίζουν τα δικαιώματα και απαιτήσεις των μερών με το 
νομικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης.

-  Να χειρίζονται τις συγκρούσεις που προκαλούν οι έριδες και να 
εντοπίζουν τα ακριβή αίτιά τους.

-  Να οργανώνουν τη σύνταξη όλων των απαραίτητων νομικών 
εγγράφων.

-  Να αναπτύσσουν διαπραγματευτικές τεχνικές, ώστε να οδηγηθεί η 
διαφορά σε κοινά αποδεκτή συμφωνία.

-  Να υπερασπίζονται τα οφέλη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, 
μέσα από την παρακίνηση των εμπλεκομένων μερών και των 
νομικών συμβούλων τους, για την επιλογή της διαμεσολάβησης ως 
μεθόδου επίλυσης της διαφοράς.

-  Να επιδεικνύουν ευελιξία, ουδετερότητα, αμεροληψία και κριτική 
σκέψη, κατά την εξέταση της θέσης των μερών.

-Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων και τα 
κυρίαρχα πρότυπα που εφαρμόζονται διεθνώς.

-Να ενθαρρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη και τους νομικούς τους 
παραστάτες, να κάνουν χρήση της διαμεσολάβησης

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  εργοδοτούμενους που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων, ασκούν το Επάγγελμα και 
είναι κάτοχοι ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με 
τον περί Δικηγόρων Νόμο και σε μέλη του Κυπριακού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου, που είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία Ώρες

Τετάρτη, 12/01/2022 14:45 – 19:15

Πέμπτη, 13/01/2022 14:00 – 20:15

Παρασκευή, 14/01/2022 14:00 – 18:30

Σάββατο, 15/10/2022  09:00 – 16:15

Τετάρτη, 19/01/2022 14:45 – 18:45

Πέμπτη, 20/01/2022 14:30 – 21:00

Παρασκευή, 21/01/2022 13:45 – 18:30

Σάββατο, 22/01/2022 09:00 – 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ  
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick 
www.frederick.ac.cy/EKEK, τηλ. 22394489, ekek@frederick.ac.cy.




