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ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (42 ΩΡΕΣ) 

 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την μέθοδο εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης   

 
Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης 

και την  
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31/03/2021 και 01, 02/04/2021 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14:00 – 18:15 
 

 
 
Εκπαίδευση για διαμεσολάβηση σε αστικά και εμπορικά θέματα 

 
Η AISM Management Ltd (Εγκεκριμένο ΚΕΚ από την ΑνΑΔ) σε συνεργασία με την ETC Events training Ltd και την ATS 
Advance Training Services ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις 
- 42 ωρών, το οποίο έχει εγκριθεί πλήρως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου και την Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 
Το Πρόγραμμα της Διαμεσολάβησης και νέες εξελίξεις θα παρέχεται από εξειδικευμένους και έμπειρους διαμεσολαβητές.   

 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης, για την ένταξη τους στον Εγκεκριμένο κατάλογο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου.  

 
Ο κύριος στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να παρέχει μια θεωρητική και πρακτική κατανόηση της πολιτικής και εμπορικής 
διαμεσολάβησης στην Κύπρο, την Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να περιλαμβάνει τα 
κριτήρια που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52 / ΕΚ της 21ης Μαΐου 2008 με αναφορά στην εθνική νομοθεσία Ν.159 
(1/2012). Ο στόχος είναι να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες για αστική και εμπορική διαμεσολάβηση τόσο στην εγχώρια όσο και 
στη διεθνή αγορά.  

 
 

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα δικαιούνται 10 μονάδες συνεχούς επαγγελματικής 
κατάρτισης (CPD points). 
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Τι είναι η διαμεσολάβηση;  
 
Η διαμεσολάβηση είναι μια ευέλικτη εμπιστευτική διαδικασία, όπου ένα ουδέτερο άτομο, ο διαμεσολαβητής, βοηθά ενεργά 
δύο μέρη να επιλύσουν τις διαφορές τους, μέσω εποικοδομητικής διαπραγμάτευσης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη μιας 
συμφωνίας αποδεκτής από τα μέρη. Τα μέρη  έχουν απόλυτο έλεγχο στην απόφαση επίλυσης, την συμφωνία και τους όρους 
που διέπουν την συμφωνία. Μέσω του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τις δεξιότητες αυτές που χρειάζεται να 
έχει ένας διαμεσολαβητής για να μπορεί να χειρίζεται δύσκολες καταστάσεις που αφορούν ανθρώπινες σχέσεις σε  εμπορικές 
διαφορές και όχι μόνο. Η διαμεσολάβηση έχει αποδειχθεί ότι είναι μια αποτελεσματική μέθοδος επίλυσης σύνθετων εμπορικών 
διαφορών, καθώς και μια ικανότητα που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις προσωπικές σχέσεις, στην καθημερινότητα και 
στην όλη αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων.  
Το πρόγραμμα καλύπτει τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της Κυπριακής νομοθεσίας για να γίνει κάποιος Διαμεσολαβητής.  

  

 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.etccentre.com  
Οργανωτές: 
ETC Events Training Centre  
Είναι εταιρεία που εξειδικεύεται στην διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για εταιρείες σε 
θέματα προώθηση και  στρατηγικές πωλήσεων των εταιρειών 

 
AISM Management  
Η εταιρεία είναι εγκεκριμένος πάροχος σεμιναρίων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με εγκεκριμένους εκπαιδευτές. Στόχος της 
AISM Management Ltd είναι η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών ενηλίκων για την κάλυψη των συνεχών επαγγελματικών 
τους αναγκών καθώς και την παροχή διπλωμάτων σε συνεργασία με αναγνωρισμένα κέντρα στο εξωτερικό. Η AISM Management Ltd 
δραστηριοποιείται στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ημερίδων. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ €1.600,00  +  304,00 (Φ.Π.Α) 
Πληρωτέο κόστος συμμετοχής συμμετοχής για δικαιούχους 
επιχορήγησης της ΑνΑΔ 

 
€886,00 + 304,00 (Φ.Π.Α) 

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

€1.400,00 + €266,00 (Φ.Π.Α.) 

• Ο *  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.  

Το πρόγραμμα περιέχει:  
 
Η εκπαίδευση αποτελείται από τρία μέρη:  
 
Μέρος 1 - Προκαταρκτική μελέτη που παρέχει τη θεωρία των 
ιδιαιτεροτήτων του δικαίου των συμβάσεων και της ευρωπαϊκής 
διασυνοριακής διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 
Η μελέτη αυτή θα προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για το  δεύτερο 
μέρος της εκπαίδευσης.  
 
Μέρος δεύτερο - Πρακτική εκπαίδευση παρέχεται (κυρίως μέσω 
ρόλων) για έξι συνεχόμενες ημέρες. Αυτή η πρακτική εκπαίδευση 
επεξεργάζεται τις διάφορες πτυχές της διαμεσολάβησης, όπως 
διαμεσολάβηση, μελέτη περίπτωσης και διαδικασίες και ρυθμίσεις 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαμεσολάβηση. Στο τέλος της 
εκπαίδευσης. η γνώση των συμμετεχόντων αξιολογείται με γραπτή 
εξέταση. Η εξέταση αποτελείται από τη σύνταξη ενός τεστ (αναφοράς) 
και μιας μελέτης για τη διαμεσολάβηση (περίπου 1500 λέξεις).  
 
Μέρος τρίτο - Αξιολόγηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
συμμετεχόντων σε πρακτικές καταστάσεις στον τομέα της 
διαμεσολάβησης. Αυτά γίνονται μέσω βίντεο από αξιολογητές. Μετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου μέρους, οι συμμετέχοντες θα 
λάβουν το δίπλωμα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις.  
 

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: 
• Δικηγόροι 
• Στελέχη Επιχειρήσεων 
• Υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού 
• Εσωτερικοί Διαμεσολαβητές 
• Freelance Facilitators 
• Αρχιτέκτονες – Πολιτικοί Μηχανικοί 

Engineers που δραστηριοποιούνται στην 
Διαμεσολάβηση. 

• Οικονομικοί και Ναυτιλιακοί Διευθυντές 
• Εμπειρογνώμονες για την Επίλυση Διαφορών 

και τη Διαιτησία 
• Μέλη Διαιτητικών Οργάνων 
• Όλοι οι επαγγελματίες που στοχεύουν στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαμεσολάβησης και 
στην βελτίωση της ικανότητας τους να επιλύουν 
διαφορές με διεθνή χαρακτήρα. 

 

Παρέχονται ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια τα οποία μπορεί να 
είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης σας.  
Παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένη 

κατάρτιση. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:  

22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31/03/2021 και 01, 02/04/2021 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 14:00 – 18:15 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
 
ΧΩΡΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
Δεν εφαρμόζει 
 
 
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:                                                                                                             €1.600,00  + 304,00 (Φ.Π.Α) 

 
Το κόστος συμμετοχής για δικαιούχους μετά από την επιχορήγηση της ΑνΑΔ:   €   886,00  + 304,00 (Φ.Π.Α)  
 
Κόστος σεμιναρίου για μη δικαιούχους επιχορήγησης της ΑνΑΔ                            €1.400,00 + €266,00 (Φ.Π.Α.) 
(Άτομα που υπάγονται σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή αυτοεργοδοτούμενους) 
 
*  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. 

 
  
 
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 

 
Τρόποι Πληρωμής:  (Παρακαλώ διευκρινίστε τον τρόπο πληρωμής πριν την έναρξη του προγράμματος): 

         
         Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό: 
         Τράπεζα Κύπρου 018101013371, IBAN No:  CY76002001810000000101337100 BIC: BCYPCY2N 
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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 Ltd 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. 
 
 


