Επιχορηγημένο Σεμινάριο από την ΑνΑΔ

Εναλλακτικοί Μεθόδοι Επίλυσης Διαφορών
Διαμεσολάβησης, Διαιτησία, Κριτική Διαδικασία σε
Οικοδομικά κλπ. Συμβόλαια
12 & 13 Δεκεμβρίου 2017
Διάρκεια: 08:00 – 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

Άννα Ιακώβου Στυλιανού
Chartered Arbitrator, Accredited Mediator, Εγκεκριμμένη Εκπαιδευτής της ΑνΑΔ.
Πλάτωνας Στυλιανού
Chartered Civil Engineer, Arbitrator, Accredited Mediator.

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα δικαιούνται 10 μονάδες συνεχούς
επαγγελματικής κατάρτισης (CPD points) για τους συνδέσμους RICS και ΣΕΕΟΚΚ.
Η AISM MANAGEMENT LTD επίσης παρέχει ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια τα οποία μπορεί να είναι
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης σας. Ειδικά στα θέματα Επιμέτρησης και Ετοιμασίας
Προσφορών (procurement) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη κατάρτιση.

Για Εγγραφή – Τηλ: +357 22 779840 ή Φαξ: +357 22 779780
Email: aisman@cytanet.com.cy, web: www.aisman.org

Σχετικά με το Σεμινάριο
Η Οικοδομική Βιομηχανία είναι ο τομέας ο οποίος παραδοσιακά επιλέγει τις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης
Διαφορών σαν μέθοδο επίλυσης των διαφορών που αντιμετωπίζει.
Το σεμινάριο αυτό είναι μια εισαγωγή στην Μέθοδο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ακολουθώντας την Διαιτησία,
την Διαμεσολάβηση, την Κριτική Διαδικασία, την Διαπραγμάτευση με ειδική αναφορά στα Οικοδομικά Συμβόλαια που
χρησιμοποιούνται στην Κύπρο.
Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ελληνική.

Σκοπός:
Σκοπός του ευρύτερου προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση της προσωπικής γνώσης, η βελτίωση της κρίσης,
η σωστή πρακτική και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων που αφορούν την σωστή εφαρμογή των μεθόδων επίλυσης
διαφορών.

Σε ποιους απευθύνεται:
•
•
•
•
•

•

Διαμεσολαβητές
Διαιτητές
Μέλη ΕΤΕΚ, RICS, ΣΕΕΟΚΚ, ΣΠΟΛΜΗΚ
Διευθυντές Επιχειρήσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων
Διευθυντές Κρατικών Υπηρεσιών, Δήμων, Ημικρατικών Οργανισμών και Συμβουλίων
Ελεύθερους επαγγελματίες

Στόχοι:
Η σωστή κατάρτιση ούτως ώστε οι καταρτιζόμενοι:
• θα αναγνωρίζουν τις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών και την σημασία τους,
• θα προσδιορίζουν την καταλληλότερη μέθοδο επίλυσης διαφορών ανάλογα με την περίπτωση,
• θα επιλέγουν την σωστή μέθοδο αλλά και τον καταλληλότερο συνδυασμό για επίτευξη της επίλυσης σε
σύντομο χρονικό διάστημα,
• Θα εφαρμόζουν την κάθε μέθοδο σωστά
• Θα επιδεικνύνουν την ικανότητα εφαρμογής των διαφόρων μεθόδων ανάλογα με την περίπτωση
• Θα υιοθετούν μία πολυδιάστατη προσέγγιση προς αντιμετώπιση των μερών και των διαφορών
Η κάλυψη των αναγκαίων βαθμών CPD που απαιτούνται από τους συνδέσμους, όπως ο ΣΕΕΟΚΚ, RICS για
διατήρηση της δια βίου μάθησης που απαιτείται για διατήρηση της ποιότητας του επαγγελματισμού.

Χώρος και ημερομηνίες:
ETC – Πρίγκηπος Καρόλου 4, 2373 Αγιος Δομέτιος, Λευκωσία – τ. 22 779810
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

€318,00 + 60,42 Φ.Π.Α

Κόστος Συμμετοχής για δικαιούχους της χορηγίας της ΑνΑΔ
Ειδική τιμή για μέλη του ΕΤΕΚ, ΣΕΕΟΚΚ, RICS και ΣΠΟΛΜΗΚ
εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ
Οι άνεργοι που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ
Οι άνεργοι που δεν πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ
Κόστος σεμιναρίου για μη δικαιούχους επιχορήγησης της
ΑνΑΔ (Άτομα που υπάγονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή
αυτοεργοδοτούμενοι)

€80,00 + 60,42 Φ.Π.Α
€50,00 + 54,72 Φ.Π.Α
ΔΩΡΕΑΝ
€100,00 + €19,00 (Φ.Π.Α.)
€150,00 + €28.50 (Φ.Π.Α.)

* Φ.Π.Α. υπολογίζεται στο αρχικό κόστος του σεμιναρίου.

Τo πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με
εργοδοτούμενους τους οι οποίοι ικανοποιούν τα Κριτήρια της ΑνΑΔ θα τύχουν της
σχετικής επιχορήγησης.

Για Εγγραφή – Τηλ: +357 22 779840 ή Φαξ: +357 22 779780
Email: aisman@cytanet.com.cy, web: www.aisman.org

Εναλλακτικοί Μεθόδοι Επίλυσεις Διαφορών Διαμεσολάβησης, Διαιτησίες, Κριτική
Διαδικασία σε Οικοδομικά κλπ Συμβόλαια
12 & 13 Δεκεμβρίου 2017
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΧΩΡΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
ETC Events Training Centre
Πρίγκηπος Καρόλου 4, Αγιος Δομέτιος, 2373, Λευκωσία, τ. 22 779810

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ:
Παρακαλώ συμπληρώσετε την φόρμα εγγραφής και αποστείλετε την χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
1. Στο φαξ αρ.: +357 22779780
2. Στο e-mail aisman@cytanet.com.cy

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
Κόστος Σεμιναρίου:

€318,00 + 60,42 (Φ.Π.Α)

Το κόστος συμμετοχής για δικαιούχους μετά από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ: € 80,00 + 60,42 (Φ.Π.Α)
Ειδική τιμή για μέλη ΕΤΕΚ, RICS, ΣΕΕΟΚΚ, ΣΠΟΛΜΗΚ:

€ 50,00 + €54,72 (Φ.Π.Α)

Οι άνεργοι που πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ

ΔΩΡΕΑΝ

Οι άνεργοι που δεν πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ

€100,00 + €19,00 (Φ.Π.Α.)

Κόστος σεμιναρίου για μη δικαιούχους επιχορήγησης της ΑνΑΔ
(Άτομα που υπάγονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή αυτοεργοδοτούμενοι)

€150,00 + €28.50 (Φ.Π.Α.)

* Φ.Π.Α. υπολογίζεται στο αρχικό κόστος του σεμιναρίου.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Η AISM Management διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στο σεμινάριο ή και να παρακρατήσει οποιοδήποτε υλικό
εάν δεν γίνει η πληρωμή. Η AISM Management Ltd διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τα τιμολόγια με τις αλλαγές στον
ΦΠΑ. Τιμολόγια ή / και αποδείξεις θα εκδίδονται για όλους τους συμμετέχοντες.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
AISM Management Ltd, Χίου 10 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο:+357 22779840,Τηλεμοιότυπο: +35722779780
Ηλεκτρονικό Μήνυμα: aisman@cytanet.com.cy, Ηλεκτρονική Σελίδα: www.aisman.org

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
Τρόποι Πληρωμής: (Παρακαλώ διευκρινίστε τον τρόπο πληρωμής πριν την έναρξη του προγράμματος):
Πληρωμή την ημέρα του σεμιναρίου
Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό:
Τράπεζα Κύπρου 018101013371, IBAN No: CY76002001810000000101337100 BIC: BCYPCY2N
Ταχυδρομικώς με επιταγή στην AISΜ Management Ltd
Διεύθυνση: Χίου 10, 2373 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία

Για Εγγραφή – Τηλ: +357 22 779840 ή Φαξ: +357 22 779780
Email: aisman@cytanet.com.cy, web: www.aisman.org

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Όνομα Επιχείρησης / Οργανισμού:
Τηλέφωνο:

Φαξ:

Διεύθυνση:
Τ.Θ.

Ταχ. Τομέας:

Ηλ. Ταχυδρομείο:
Αρ. Μητρώου Εργοδότη:

Αρ. Εγγραφής:

Οικονομική Δραστηριότητα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση Εργασίας / Καθήκοντα

e-mail

1
2
3
4
5

Υπογραφή / Σφραγίδα Εταιρείας / Οργανισμού

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ:
Επιστροφή του τέλους του σεμιναρίου θα γίνεται για τις ακυρώσεις που λαμβάνονται γραπτώς το αργότερο 14 ημέρες πριν από
το σεμινάριο. (Θα υπάρχει επιβάρυνση 10% για κάλυψη των διοικητικών εξόδων) Μετά την περίοδο αυτή δεν θα γίνεται καμιά
επιστροφή του τέλους.
Η AISM Management μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα, τους εκπαιδευτικούς καθώς και τον τόπο και ημερομηνία του
σεμιναρίου. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα επιστρέφεται όλο το ποσό.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Οι συμμετέχοντες από το εξωτερικό είναι υπεύθυνοι για την διαμονή τους στην Κύπρο. Ο τόπος και οι λεπτομέρειες του
σεμιναρίου θα αποσταλούν μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής.

Για Εγγραφή – Τηλ: +357 22 779840 ή Φαξ: +357 22 779780
Email: aisman@cytanet.com.cy, web: www.aisman.org

