
Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick διοργανώνει για έκτη φορά, το επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα τη Βασική 
Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, το οποίο επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΟΣ
Η παροχή πλήρους εκπαίδευσης και η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή, όπως προβλέπονται από την Κυπριακή και 
διεθνή νομοθεσία και πρακτική.

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΆ ΜΆΘΗΣΙΆΚΆ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΆ
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε 
θέση: 
- Να εγγραφούν στο μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου 
 Δικαιοσύνης και να εργαστούν ως διαμεσολαβητές, εφόσον 
 πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου.
- Να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα τις διαμεσολαβήσεις που 
 θα τους ανατεθούν.
- Να χειρίζονται τις συγκρούσεις που προκαλούν οι έριδες και να 
 εντοπίζουν τα ακριβή αίτιά τους.

- Να διακρίνουν τη διαμεσολάβηση από τα λοιπά Μέσα Εξωδικαστικής 
 Επίλυσης Διαφορών.
- Να ενημερώνουν για τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης και τα 
 πλεονεκτήματά τους.
- Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων και τα 
 κυρίαρχα στυλ που εφαρμόζονται διεθνώς.
- Να ενθαρρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη και τους νομικούς τους 
 παραστάτες, να κάνουν χρήση της διαμεσολάβησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΆΠΕΥΘΥΝΕΤΆΙ
Το πρόγραμμα αφορά εργοδοτούμενους επιχειρήσεων-οργανισμών 
οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών. Δεδομένης της κρίσης και των δομικών προβλημάτων 
του τακτικού συστήματος απονομής δικαιοσύνης, νέες μορφές 
διευθέτησης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση, αποτελούν 
τα σύγχρονα εργαλεία για την επίλυση διαφορών (εμπορικών, 
οικογενειακών, εργατικών, αστικών, γειτονικού δικαίου, ιατρικών 
σφαλμάτων κοκ), όπως έχει επισημάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα δε, με τη σχετική Οδηγία (52/2008) η εξωδικαστική 
διευθέτηση διαφορών πρέπει να αποκτήσει σύντομα μια ισόρροπη 
σχέση με την τακτική δικαιοσύνη, πράγμα που αποδεικνύει ότι η τάση 
κινείται προς θεσμούς όπως η διαμεσολάβηση.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο Δικηγόρων ή μέλη του Κυπριακού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή μέλη του Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου 
τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγράφονται στο Μητρώο 
Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δύνανται να 
διενεργούν διαμεσολαβήσεις. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, συμπ. οι 
εκπαιδευτικοί και οι ακαδημαϊκοί, δεν έχουν το δικαίωμα εγγραφής 
στο Μητρώο Διαμεσολαβητών.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ

Κατάρτιση Διαμεσολαβητών



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick: www.frederick.ac.cy/EKEK 
ή 22394489, ekek@frederick.ac.cy.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στον Δρ Δημήτρη Θεοχάρη, law.dt@frederick.ac.cy.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΆΙ ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΟΣ
Η διάρκεια και το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Διάρκεια Κόστος Συμμετοχής
Early Bird1

Εγγραφή Μέχρι 17 Αυγούστου 2020
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

 (για τους δικαιούχους)2

40 ώρες € 1200.00 + 19% ΦΠΑ € 1000.00 + 19% ΦΠΑ € 680.00

1Early Bird: Ισχύει για όσους εγγραφούν και πληρώσουν το κόστος συμμετοχής (συνολικό κόστος συμμετοχής μείον επιχορήγησης – για τους δικαιούχους) 
μέχρι την 17η Αυγούστου 2020. Για τις περιπτώσεις ακύρωσης συμμετοχής πριν την έναρξη του προγράμματος, παρακαλώ διαβάστε το Μέρος ΣΤ-Όροι και 
Προϋποθέσεις του Έντυπου Εγγραφής.

2Δικαιούχοι 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. Οι 
δικαιούχοι εργοδοτούμενοι πληρώνουν τη διαφορά του κόστους συμμετοχής από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ. Για τους δικαιούχους άνεργους η κατάρτιση είναι 
δωρεάν.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΟΣ
Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στον αναγκαίο εξοπλισμό 
του Πανεπιστημίου Frederick καθώς επίσης πρόσβαση σε όλες τις 
απαραίτητες σημειώσεις και διδακτικά συγγράμματα χωρίς κάποια 
επιπρόσθετη χρέωση.
Το πρόγραμμα θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη η επαρκής 
γνώση αγγλικών.

ΧΩΡΟΣ ΚΆΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΟΣ 
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 31/08/2020 μέχρι τις 
05/09/2020, εξ αποστάσεως και δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία, ως ακολούθως:
Ημερομηνίες Διεξαγωγής του προγράμματος: 
31/08 – 02/09, 9:00-17:30 – Εξ αποστάσεως 
03/09 – 05/09, 9:00-17:30 – Δια ζώσης


