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ΠΡΟ ΣΟ 
 

ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. 
«Ινςτιτοφτο Κατάρτιςθσ Διαμεςολαβθτών 
Αλεξανδροφπολθσ» με διακριτικό τίτλο  
 «Νίκθ»                                    

 
 
 
Παρακαλώ, όπωσ κάνετε δεκτι τθν αίτθςι μου 
προκειμζνου να ςυμμετάςχω ςτο πρόγραμμα 
βαςικισ κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ 
διαμεςολαβθτών του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. που κα 
διεξαχκεί ςτθν Αλεξανδροφπολθ από 6-11 
Νοεμβρίου 2017 
 
 
Κατάκεςθ δικαιολογθτικών: 
 
 
 

1α) Αντίγραφο ποινικοφ μθτρώου με αρικμό 
πρωτοκόλλου ____________ 

ι 
1β) Αποδεικτικό αίτθςθσ κατάκεςθσ για ζκδοςθ 
αντιγράφου ποινικοφ μθτρώου με αρικμό 
πρωτοκόλλου ____________ 
2) (μόνο για δικηγόρους) Πιςτοποιθτικό του 
οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου. 
3)Επικυρωμζνο αντίγραφο τίτλου ςπουδών Α.Ε.Ι. ( 
για μθ δικθγόρουσ) 
4)Αντίγραφο από Σραπεηικό παραςτατικό 
καταβολισ προκαταβολισ-διδάκτρων. 
5) Βιογραφικό ( 250 λζξεισ περ.) με φωτογραφία. 

 
 

  
                                 ΜΕ ΣΙΜΗ 

Ο ΑΙΣΩΝ/ΑΙΣΟΤΑ 
 

 

Επίςθσ ότι με ατομικι μου ευκφνθ δθλώνω ότι:  

α) Πλθρώ τισ προχποκζςεισ για τθ ςυμμετοχι μου 
ςτον κφκλο βαςικισ εκπαίδευςθσ διαμεςολαβθτών 
ςφμφωνα με το Ν. 3898/2010 και το Π.Δ. 123/2011, 

β) Η προτεραιότθτά μου για τθν ςυμμετοχι μου 
ςτον ανωτζρω κφκλο εκπαίδευςθσ κα κακοριςτεί 
από τον χρόνο υποβολισ τθσ παροφςασ Αίτθςθσ – 



                                                                                                                                  

Διλωςθσ και υπό τθν προχπόκεςθ προθγοφμενθσ 
καταβολισ των διδάκτρων, που ζχουν οριςτεί από 
το «ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.», όπωσ αυτόσ προκφπτει από το 
ςχετικό παραςτατικό καταβολισ ςε τραπεηικό 
λογαριαςμό του. 

Α’ Περίπτωςη – Υποψήφιοσ Διαμεςολαβητήσ που 
είναι Δικηγόροσ 

γ) Δεν ζχω καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα, που κωλφει το 
διοριςμό μου ωσ δικθγόρου, ςφμφωνα με το 
άρκρο 26 παράγραφοσ 1 του ΝΔ 3026/1954 
(«ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ»)  

δ) Αςκώ το δικθγορικό λειτοφργθμα και δεν ζχω 
καταδικαςτεί πεικαρχικά με ποινι προςωρινισ ι 
οριςτικισ παφςθσ. 

ε) Προσ απόδειξθ των υπό γ’ & δ΄ κα προςκομίςω 
μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ του κφκλου 
βαςικισ εκπαίδευςθσ διαμεςολαβθτών, 
απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου κακώσ και 
πιςτοποιθτικό υπθρεςιακισ κατάςταςθσ από τον 
Δικθγορικό φλλογο του οποίου είμαι Μζλοσ. Ζχω 
ενθμερωκεί ότι ςε περίπτωςθ που δεν 
προςκομίςω ζγκαιρα τα ζγγραφα αυτά δεν 
δικαιοφμαι να ςυμμετζχω ςτον κφκλο βαςικισ 
εκπαίδευςθσ διαμεςολαβθτών που ζχω δθλώςει. 

 

Β’ Περίπτωςη - Υποψήφιοσ Διαμεςολαβητήσ που 
δεν είναι Δικηγόροσ 

γ) Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου τα κωλφματα 
του άρκρου 8 του Ν.  3528/2007 

δ) Είμαι απόφοιτοσ ανώτατου εκπαιδευτικοφ 
ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχθσ/ιςότιμθσ 
ςχολισ τθσ αλλοδαπισ  

ε) Προσ απόδειξθ των υπό γ’ & δ’ κα προςκομίςω, 
απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου κακώσ και τίτλο 
ςπουδών ανώτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ 
θμεδαπισ ι αντίςτοιχου τίτλου ςπουδών ςχολών 
τθσ αλλοδαπισ, που ςυνοδεφεται από πράξθ 
αναγνώριςθσ του ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι από πιςτοποιθτικό 
αναγνώριςθσ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. για τθν ιςοτιμία 
ι/και τθν αντιςτοιχία 

ςτ) Ζχω ενθμερωκεί ότι θ ςυμμετοχι μου ςε όλθ 
τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κακώσ και θ 
ςυμμετοχι μου ςτισ προαγωγικζσ εξετάςεισ του 



                                                                                                                                  

κφκλου βαςικισ εκπαίδευςθσ είναι υποχρεωτικι. 
ε περίπτωςθ ζςτω και μίασ απουςίασ μου ι ςε 
περίπτωςθ μθ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ μου ςτισ 
προαγωγικζσ εξετάςεισ δεν κα καταςτεί δυνατό να 
λάβω βεβαίωςθ επιτυχοφσ ςυμμετοχισ μου ςτον 
κφκλο. 

η) Ζχω ενθμερωκεί ότι θ θμερομθνία διεξαγωγισ 
των προαγωγικών γραπτών εξετάςεων για τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ βαςικισ μου 
εκπαίδευςθσ, κα ανακοινωκεί από το «ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.» 
μζχρι το τζλοσ του κφκλου εκπαίδευςθσ, που κα 
ςυμμετάςχω. 

θ) Ζχω ενθμερωκεί ότι το «ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.» διατθρεί 
το δικαίωμα να ματαιώςει ι να αναβάλει τθν 
ζναρξθ του κφκλου βαςικισ εκπαίδευςθσ 
διαμεςολαβθτών, που ζχει προγραμματίςει, ςε 
περίπτωςθ που ο αρικμόσ των αιτοφντων για τον 
ίδιο κφκλο είναι μικρότεροσ των -18- ι ςε 
περίπτωςθ που κακίςταται αδφνατθ θ παροχι 
υπθρεςιών εκπαίδευςθσ για οποιαδιποτε αιτία. 

κ) Επικυμώ να μου αποςτζλλετε ςτθν θλεκτρονικι 
μου διεφκυνςθ (e-mail), ενθμερωτικό υλικό για τισ 
δραςτθριότθτεσ του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. «ΝΙΚΗ» και, εν 
γζνει, για τον κεςμό τθσ Διαμεςολάβθςθσ. 

ι) υναινώ ςτθν δθμοςίευςθ προςωπικών μου 
ςτοιχείων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, 
επαγγελματικι ιδιότθτα, διεφκυνςθ, τθλ. 
επικοινωνίασ, e-mail, ςφντομο βιογραφικό) ςτθν 
ιςτοςελίδα του “ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.” με ςκοπό τθ προβολι 
μου μζςω αυτισ. Επιπροςκζτωσ, εγκρίνω τθν 
καταχώριςθ των ανωτζρω δεδομζνων μου ςτθν 
οικεία λίςτα πιςτοποιθμζνων διαμεςολαβθτών του 
φορζα. 

 

Αλεξανδροφπολθ, ……………………………..  

 

Με τιμι, 

….. Αιτ…….. 

 

 


