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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Λευκωσία, 06 Φεβρουαρίου 2014 

 

ΠΡΟΣ:  Όλους τους Ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ:    Δήμητρα Παλάοντα, Ανώτερη Λειτουργό Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ 
 
ΘΕΜΑ:  Πρόγραμμα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών 
              7-9 Μαρτίου και 14-16 Μαρτίου 2014 Ξενοδοχείο Hilton, Λευκωσία  

 
Κύριε/ Κυρία, 

Γίνε Διαμεσολαβητής! 

Μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για το πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών της 

Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ, το ΚΕΒΕ ανακοινώνει τη διοργάνωση του τρίτου κύκλου 

προγράμματος για τη διαμεσολάβηση. Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Διαμεσολαβητών Κύπρου, τα 

σεμινάρια απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να καταρτιστούν στον τομέα της Διαμεσολάβησης, 

ούτως ώστε να επενεργούν ως πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές. 

Η διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική, φιλική μέθοδος επίλυσης διαφορών, και χρησιμοποιείται για 

την επίλυση εμπορικών όσο και άλλων διαφορών με ειρηνικό, αποτελεσματικό, γρήγορο και 

οικονομικό τρόπο. Έχει παράλληλα αναγνωριστεί ως η πιο πετυχημένη διαδικασία από όλες τις 

μεθόδους επίλυσης διαφορών, περιλαμβανομένης και της δικαστικής διαδικασίας. Ειδικά όσον 

αφορά τη δικαστική οδό, η οποία είναι χρονοβόρα και πολλές φορές πολυέξοδη, η διαμεσολάβηση 

προσφέρεται σε πολλές περιπτώσεις για υποκατάσταση της οδού των δικαστηρίων λόγω των 

εμφανών πλεονεκτημάτων της. 

Περί τα τέλη του 2012 ψηφίστηκε από την Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων «Ο περί 

Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012 (Ν. 159(Ι)/2012)» ο 

οποίος ρυθμίζει τα θέματα της διαμεσολάβησης και θεσμοθετεί εθνικές διαδικασίες διαμεσολάβησης 

σε αστικές διαφορές, περιλαμβανομένων εμπορικών διαφορών. Με βάση τη νομοθεσία, τηρείται 

από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Μητρώο Διαμεσολαβητών στο οποίο εγγράφονται κατάλληλα 

καταρτισμένα πρόσωπα στα οποία παρέχεται το δικαίωμα να επενεργούν ως διαμεσολαβητές.  

Ανάμεσα στις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε πρόσωπο είναι μέλος του ΚΕΒΕ ή του ΕΤΕΚ, είναι 

κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχει παρακολουθήσει ειδικό 

πρόγραμμα κατάρτισης ως διαμεσολαβητής διάρκειας 40 ωρών, το οποίο διοργανώνεται από το  
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ΚΕΒΕ, ή το ΕΤΕΚ, ή αντίστοιχο πρόγραμμα. Αναφέρεται ότι τα σεμινάρια του ΚΕΒΕ είναι πλήρως 

συνυφασμένα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου αναγνωρισμένα από το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

Ο τρίτος κύκλος σεμιναρίων διαμεσολάβησης που θα διοργανώσει το ΚΕΒΕ θα πραγματοποιηθεί σε 

δύο Παρασκευο-Σαββατοκυρίακα 7-9 Μαρτίου και 14-16 Μαρτίου 2014, και θα είναι συνολικής 

διάρκειας 40 ωρών. Επισυνάπτεται το αναλυτικό πρόγραμμα της κατάρτισης ως επίσης και Δήλωση 

συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και το κόστος συμμετοχής 

ανέρχεται στα €1,110 (συμπεριλ. ΦΠΑ). Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει γεύματα, 

διαλείμματα καφέ, και το έντυπο υλικό που θα δοθεί στους συμμετέχοντες. Με το πέρας του 

προγράμματος όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν το Δίπλωμα Διαμεσολαβητή αναγνωρισμένο 

από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το οποίο θα τους επιτρέψει την εγγραφή τους στο Μητρώο 

Διαμεσολαβητών του Υπουργείου, αν βέβαια πληρούνται και τα υπόλοιπα κριτήρια ως επίσης και 

τον Κατάλογο Διαμεσολαβητών της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ. Όλες οι δηλώσεις 

συμμετοχής για το πρόγραμμα πρέπει να αποσταλούν στο ΚΕΒΕ, φ/δι Γεωργίας Βενιζέλου, τηλ. 

22889840, ηλ. διεύθ. gvenizelou@ccci.org.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 

2014. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατά σειρά προτεραιότητας (μέγιστος αριθμός 

συμμετοχών 10 άτομα). 

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν έμπειροι εκπαιδευτές – διαμεσολαβητές που προέρχονται από το 

Σύνδεσμο Διαμεσολάβησης Κύπρου και συγκεκριμένα οι κκ. Άνδρος Καραγιάννης (Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων Πληροφορικής), Μάριος Ονησιφόρου (Ψυχίατρος) και Νίκη Μαυροκορδάτου 

(Ψυχολόγος). 

Επισυνάπτονται διάφορα έντυπα για την πληρέστερη ενημέρωση σας τόσο για τη διαδικασία 

διαμεσολάβησης και τα οφέλη που προσφέρει, όσο και για τα κριτήρια εγγραφής στην Υπηρεσία 

Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ και το Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου. 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ευελπιστούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά στο 

πρόγραμμα κατάρτισης διαμεσολαβητών. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε 

διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε. 

 

Με εκτίμηση, 

Δήμητρα Παλάοντα 
Υπηρεσία Διαμεσολάβησης. 

mailto:gvenizelou@ccci.org.cy
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Δ Η Λ Ω Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

 

 
 

Επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα Κατάρτισης 

Διαμεσολαβητών «ΓΙΝΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ!» που διοργανώνει το ΚΕΒΕ.  
 

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αν ισχύει): ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

ΤΗΛ.: -------------------------------------------------------------------------------------------------    ΦΑΞ.: -------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΤΑΧ. ΚΙΒ.: ------------------------- -   ΤΑΧ. ΚΩΔ.:  ------------------------------------------------   Ε-ΜΑΙL: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Λευκωσία,        7-9/3/2014 & 14-16/3/2014  (Ξενοδοχείο HILTON) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ημερομηνία: ----------------------------------------------------------------------- Υπογραφή: --------------------------------------------------------------- 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΩ ΕΠΙΤΑΓΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €1,110 (συμπ. ΦΠΑ) 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΕΒΕ 

 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  
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