Το Ινςτιτοφτο Κατάρτιςθσ Διαμεςολαβθτϊν Αλεξανδροφπολθσ (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α)
ανακοινϊνει νζο Κφκλο Βαςικήσ Εκπαίδευςησ Διαμεςολαβητών ςυνολικισ
διάρκειασ 6 θμερϊν (5 θμζρεσ/40 ϊρεσ εκπαίδευςθσ-πλζον μίασ μζρασ
εξζταςθσ/αξιολόγθςθσ), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν.3898/2010 και το Ρ.Δ
123/2011.Ο εκπαιδευτικόσ κφκλοσ κα πραγματοποιθκεί από 26 Ιουνίου-01 Ιουλίου
2017. Δίδακτρα: 1.450,00 ευρώ.
Ρλθροφορίεσ/Δθλϊςεισ Συμμετοχισ: www.adrhellenic.com , τθλ.2310 538919 και
6977260901, info@adrhellenic.com

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.) ςε
ςυνεργαςία με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΩΝ (ΕΛΚΕΔADR Hellenic Center) παρζχουν υπθρεςίεσ βαςικισ εκπαίδευςθσ ςε υποψιφιουσ
διαμεςολαβθτζσ (διάρκειασ 40 ωρϊν) ςφμφωνα με το Ν. 3898/2010, που
ανταποκρίνονται ςτα υψθλότερα διεκνι πρότυπα προςαρμοςμζνεσ παράλλθλα ςτα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ελλθνικισ δικαςτθριακισ πραγματικότθτασ.
Ραράλλθλα με τθ βαςικι εκπαίδευςθ διαμεςολαβθτϊν προςφζρονται και
προγράμματα που αφοροφν το ρόλο του παραςτάτθ δικθγόρου ςτθ διαμεςολάβθςθ
(advocacy mediation), εξειδικευμζνα προγράμματα διαμεςολάβθςθσ (όπωσ π.χ. θ
τραπεηικι διαμεςολάβθςθ, θ οικογενειακι διαμεςολάβθςθ, ακλθτικι
διαμεςολάβθςθ, ιατρικι διαμεςολάβθςθ κ.λπ.) κακϊσ και Advanced προγράμματα
Διαμεςολάβθςθσ.
Η εκπαίδευςθ των υποψθφίων διαμεςολαβθτϊν γίνεται από ζμπειρθ ομάδα
εκπαιδευτϊν του ΕΛ.Κ.Ε.Δ. με βαςικι εκπαιδεφτρια τθν Εφθ Αυλογιάρθ (Δικθγόρο Διαπιςτευμζνθ
Εκπαιδεφτρια
Διαμεςολαβθτϊν
με
εξειδίκευςθ
ςτισ
διαπραγματεφςεισ), και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε άρτια οργανωμζνο χϊρο,
υψθλοφ επιπζδου και αιςκθτικισ, ςε τμιματα ζωσ 18 ατόμων. Οι εκπαιδευόμενοι
εφόςον περάςουν επιτυχϊσ τθν κατάρτιςθ από το κζντρο μασ, πιςτοποιοφνται φςτερα από εξετάςεισ ενϊπιον τθσ επιτροπισ εξετάςεων τθσ Επιτροπισ
Ριςτοποίθςθσ Διαμεςολαβθτϊν του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ- και εγγράφονται
ςτον κατάλογο πιςτοποιθμζνων διαμεςολαβθτϊν του Υπουργείου.
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΩΝ (ΕΛΚΕΔ) –
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION HELLENIC CENTER (ADR Hellenic Center) είναι
μία αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία, που ιδρφκθκε τον Μάρτιο του 2012 με
ςκοπό τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ κακϊσ επίςθσ και
τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ περί τθ διαμεςολάβθςθ. Tο
ADR Hellenic Center είναι το μοναδικό κζντρο ςτθν Ελλάδα που, από το ζτοσ 2015,
παρζχει όλα τα Qualifying Assessment Programs του Διεκνοφσ φιμθσ και
αναγνϊριςθσ Ινςτιτοφτου, International Mediation Institute (I.M.I) και πιςτοποιεί τισ
επαγγελματικζσ ικανότθτεσ των Διαμεςολαβθτϊν, ϊςτε αυτοί να ςυμπεριλθφκοφν
ςτθν επίςθμθ λίςτα των Διεκνϊν Διαμεςολαβθτϊν του Ι.Μ.Ι.
Από το 2014 το ΕΛΚΕΔ είναι ο αποκλειςτικόσ πάροχοσ εκπαίδευςησ
Διαμεςολαβητών
του
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ
ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ (ΙΝΚΑΔΑ), ενόσ εκ των πζντε λειτουργοφντων ςτην Ελλάδα
Ινςτιτοφτων Εκπαίδευςησ Διαμεςολαβητών. Συνεργάηεται επίςθσ με το

Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ (τομζασ Διά Βίου Εκπαίδευςθσ) και προςφζρει με
μεγάλθ επιτυχία Ρρογράμματα Εξειδίκευςθσ ςτον τομζα τθσ Διαμεςολάβθςθσ. Από
δε το ζτοσ 2015 είναι ιδρυτικό μζλοσ του Βαλκανικοφ Οργανιςμοφ Επίλυςησ
Διαφορών (Balkan Association for Dispute Resolution).
Διαδικαςία ςυμμετοχισ - αίτθςθ εγγραφισ ςε Κφκλο Εκπαίδευςθσ του Ινςτιτοφτου
Κατάρτιςθσ Διαμεςολαβθτϊν Αλεξανδροφπολθσ
Σφμφωνα με το Ν. 3898/10, όπωσ ιςχφει, διαμεςολαβθτισ μπορεί να είναι είτε
δικθγόροσ, είτε απόφοιτοσ Α.Ε.Ι. θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
Το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. παρζχει, ςφμφωνα με το ν. 3898/2010, τθ δυνατότθτα εκπαίδευςθσ
διαμεςολαβθτϊν ςε δικθγόρουσ και μθ, εφόςον διακζτουν τισ κατάλλθλεσ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Πποιοσ/-α επικυμεί να ςυμμετάςχει
διαμεςολαβθτϊν πρζπει να:

ςε

κφκλο

βαςικισ

εκπαίδευςθσ

1.Υποβάλλει θλεκτρονικι αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ *ςυνθμμζνο αρχείο ςτο τζλοσ
τθσ ςελίδασ+, ςτο email info@adrhellenic.com. Αυτι θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου προςτατεφεται από τουσ αυτοματιςμοφσ αποςτολζων ανεπικφμθτων
μθνυμάτων. Χρειάηεται να ενεργοποιιςετε τθ JavaScript για να μπορζςετε να τθ
δείτε., θλεκτρονικά ςτισ παραπάνω διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
2.Αποςτείλει θλεκτρονικά ςτο ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ εντόσ 3 θμερϊν από τθν θλεκτρονικι
υποβολι τθσ αίτθςθσ του αντίςτοιχου κφκλου βαςικισ εκπαίδευςθσ, το
παραςτατικό καταβολισ των διδάκτρων είτε ςε τραπεηικό λογαριαςμό είτε με
πιςτωτικι κάρτα ζωσ 6 άτοκεσ δόςεισ. (πλθροφορίεσ για τθν κατάκεςθ και τθν
πλθρωμι με πιςτωτικι κάρτα ςτον Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ του ADR Hellenic
Center Νικόλαο Καραγιαννάκθ, ςτα τθλ: 2310 538919 και 6984268888 & email:
nick@adrhellenic.com ), όπωσ επίςθσ και τα ακόλουκα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά:
i) Για δικθγόρουσ:
α) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ
δεν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα για κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα, που κωλφει το
διοριςμό του ωσ δικθγόρου, ςφμφωνα με το άρκρο 26 παράγραφοσ 1 του ΝΔ
3026/1954 (άρκρο 6 παρ. 1 περ. α’ του Ρ.Δ. 123/2011).
β) Ριςτοποιθτικό Υπθρεςιακισ Κατάςταςθσ από τον οικείο Δικθγορικό Σφλλογο, από
τον οποίο να προκφπτει ότι αςκεί το λειτοφργθμα του δικθγόρου και δεν ζχει
καταδικαςτεί πεικαρχικά με ποινι προςωρινισ ι οριςτικισ παφςθσ (άρκρο 6 παρ. 1
περ. β’ του Ρ.Δ. 123/2011).
ii) Για μθ δικθγόρουσ:
α) Νομίμωσ επικυρωμζνο αντίγραφο τίτλου ςπουδϊν ανϊτατου εκπαιδευτικοφ
ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχου τίτλου ςπουδϊν ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ,
που ςυνοδεφεται από πράξθ αναγνϊριςθσ του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι από πιςτοποιθτικό
αναγνϊριςθσ του Δ.Ο.ΑΤ.Α.Ρ. για τθν ιςοτιμία ι/και τθν αντιςτοιχία και
β) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ςυντρζχουν
τα κωλφματα του αρκ. 8 του νόμου 3528/2007.

3.Καταβάλλει τα δίδακτρα:
εφάπαξ με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό που κα του υποδειχκεί ι με χρζωςθ
πιςτωτικισ κάρτασ ( 1-6 άτοκεσ δόςεισ).
Το ποςό των διδάκτρων είναι χίλια τετρακόςια πενιντα Ευρϊ (1.450,00).
Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ γίνονται δεκτζσ μζχρι και την 30η Mαίου 2017.
ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτον αντίςτοιχο κφκλο βαςικισ
εκπαίδευςθσ κα γίνονται δεκτζσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν καταβλθκεί τα
δίδακτρα και μζχρι τθν εξάντλθςθ των διακζςιμων κζςεων (ζωσ 18) για τον ίδιο
κφκλο εκπαίδευςθσ, κατ’ απόλυτθ ςειρά προτεραιότθτασ.
Η προτεραιότθτα κακορίηεται από τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.adrhellenic.com ,οπότε ο χρόνοσ υποβολισ τθσ
αίτθςθσ προκφπτει από τον χρόνο λιψθσ από το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. του αντίςτοιχου
θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ο οποίοσ επιβεβαιϊνεται από email που ςασ αποςτζλλεται
από τθν Γραμματεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.
Αιτιςεισ που υποβάλλονται χωρίσ να ζχουν καταβλθκεί τα δίδακτρα δεν κα
λαμβάνονται υπόψθ.
Σε περίπτωςθ που ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των δεκαοκτϊ (18) εκπαιδευόμενων για
κάκε κφκλο εκπαίδευςθσ, επιπλζον αιτιςεισ δεν κα γίνονται δεκτζσ και οι
υποψιφιοι κα ενθμερϊνονται για τθν απόρριψθ τθσ αίτθςισ τουσ και κα καλοφνται
να υποβάλουν νζα αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε
μεταγενζςτερο κφκλο εκπαίδευςθσ.
Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ υποβολισ των ανωτζρω (υπό -2-) εγγράφων ςτθ
Γραμματεία του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. «ΝΙΚΙ» ο υποψιφιοσ δεν κα ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ
ςτον αντίςτοιχο κφκλο βαςικισ εκπαίδευςθσ και κα του επιςτρζφονται τα δίδακτρα
που ζχει καταβάλει.
Η παρουςία των υποψθφίων κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ και θ
ςυμμετοχι ςτισ ςχετικζσ εξετάςεισ είναι υποχρεωτικι για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
βαςικισ εκπαίδευςθσ διαμεςολαβθτι. Σε περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ τθσ
εκπαίδευςθσ ι μι επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςτισ προαγωγικζσ προφορικζσ και γραπτζσ
εξετάςεισ, τα καταβλθκζντα δίδακτρα δεν επιςτρζφονται.

