
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Κατάρτιση Διαμεσολαβητών

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κόστος Συμμετοχής* 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ

(για τους δικαιούχους) 
Κόστος Συμμετοχής για δικαιούχους 

επιχορήγησης ΑνΑΔ
Έκπτωση σε μη δικαιούχους 

επιχορήγησης

€ 1200.00 + ΦΠΑ 
(19%)

€680 €520 + ΦΠΑ (€228) 20% έκπτωση στο αρχικό ποσό

*Δικαιούχοι επιχορήγησης είναι εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών (επιχορήγηση €680,00) και άνεργοι (100% επιχορήγηση) νοουμένου ότι 
ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΑνΑΔ. Δεν καταβάλλεται ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενα άτομα ή δημόσιους υπάλληλους.

Διάρκεια: 40 ωρών 

Ημερομηνίες: 07/04/2022 – 16/04/2022

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Early Bird*: €1000 + ΦΠΑ

Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: €680

Τελικό κόστος για εταιρείες: €320 + ΦΠΑ (€190)

*Ισχύει για δικαιούχους επιχορήγησης, οι οποίοι θα εγγραφούν 

και θα πληρώσουν το κόστος συµµετοχής µέχρι 28/03/2022.

Για Αίτηση Συμμετοχής πατήστε εδώ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει διάφορα νομοθετήματα, που επιβάλλουν 
στα Κράτη-Μέλη να υιοθετήσουν μέσα εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που επιφέρει 
η δικαστική επίλυση διαφορών. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι 
απαραίτητο για την παροχή της βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους 
διαμεσολαβητές, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο 
Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 
όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 6 του Νόμου Περί Ορισμένων 
Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές, Νόμος του 2012 
(159(I)/2012). 

https://forms.gle/W1svR8Afyd4o5vbA6


ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
-  Να διαχωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νομικού πλαισίου
της διαμεσολάβησης, από αυτά  της δικαστικής διευθέτησης
διαφορών και των λοιπών μέσων εξωδικαστικής επίλυσης.

-  Να συσχετίζουν τα δικαιώματα και απαιτήσεις των μερών με το 
νομικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης.

-  Να χειρίζονται τις συγκρούσεις που προκαλούν οι έριδες και να 
εντοπίζουν τα ακριβή αίτιά τους.

-  Να οργανώνουν τη σύνταξη όλων των απαραίτητων νομικών
εγγράφων.

-  Να αναπτύσσουν διαπραγματευτικές τεχνικές, ώστε να οδηγηθεί η 
διαφορά σε κοινώς αποδεκτή συμφωνία.

-  Να υπερασπίζονται τα οφέλη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, 
μέσα από την παρακίνηση των εμπλεκομένων μερών και των
νομικών συμβούλων τους, για την επιλογή της διαμεσολάβησης ως
μεθόδου επίλυσης της διαφοράς.

-  Να επιδεικνύουν ευελιξία, ουδετερότητα, αμεροληψία και κριτική
σκέψη, κατά την εξέταση της θέσης των μερών.

-Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων και τα
κυρίαρχα πρότυπα που εφαρμόζονται διεθνώς.

-Να ενθαρρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη και τους νομικούς τους
παραστάτες, ώστε να κάνουν χρήση της διαμεσολάβησης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  εργοδοτούμενους που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων, ασκούν το Επάγγελμα και 
είναι κάτοχοι ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με 
τον περί Δικηγόρων Νόμο και σε μέλη του Κυπριακού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου, που είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Ημερομηνία Ώρες

Πέμπτη, 07/04/2022 09:00 – 18:00

Παρασκευή, 08/04/2022 09:00 – 18:00

Σάββατο, 09/04/2022 09:00 – 16:30

Πέμπτη, 14/04/2022 09:00 – 18:00

Παρασκευή, 15/04/2022 09:00 – 17:45

Σάββατο, 16/04/2022 09:00 – 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

Ο Γιώργος Χριστοφίδης είναι Δικηγόρος και κατέχει άδεια ασκήσεως 
Επαγγέλματος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου από το 1997. 
Είναι μέτοχος και διευθυντής στη Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης Ορφανίδης, Χριστοφίδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, εκλελεγμένος 
Αντιπρόεδρος στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και μέλος 
του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Νομικής του 
Πανεπιστημίου Frederick (Τμήμα Νομικής Λευκωσία-Λεμεσού). Από 
το 2015 μέχρι και σήμερα είναι Διαιτητής (Arbitrator) στο Διεθνές 
Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) που εδρεύει στη Λοζάνη της Ελβετίας 
και κατέχει τα προσόντα του Διαμεσολαβητή με αντίστοιχη εγγραφή 
στο Μητρώο Διαμεσολαβητών και συμμετέχει  ως Εκπαιδευτής σε 
επιμορφωτικά προγράμματα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών. Επίσης, 
είναι μέλος της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών 
και συμμετέχει στην Επιτροπή Διαφάνειάς, Θεσμών και Δικαιοσύνης.  
Έχει δημοσιεύσει μελέτες, σχόλια και άρθρα σε νομικά περιοδικά 
και συλλογικούς τόμους. Συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
και δράσεις, σχετικά με πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και της Προστασίας των 
Προσωπικών Δεδομένων. Οι κύριοι Τομείς Δραστηριότητας του είναι 
το Αστικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Αθλητικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, 
Δημόσιο Δίκαιο και Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών. 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ και κάτοχος 
Μεταπτυχιακού διπλώματος του Τομέα Δημοσίου Δικαίου 
και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.  Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω 
Πάγω με συστηματική ενασχόληση σε υποθέσεις Ατομικού και 
Συλλογικού Εργατικού Δικαίου. Έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις 
στα δικαστήρια, αποφάσεις των οποίων έχουν δημοσιευθεί 
επανειλημμένα σε έγκριτα νομικά περιοδικά. Νομικός σύμβουλος 
σε διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και 
εργοδοτών. Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής σε υποθέσεις αστικού 
και εμπορικού Δικαίου και εκπαιδευτής διαμεσολαβητών στο 
Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου και στο Ε.Κ.Π.Α.  Υπηρέτησε ως 
Μεσολαβητής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ) 
από το 2007 έως το 2021 και από 1.1.2022  είναι Διαιτητής 
στον ίδιο Οργανισμό. Έχει πολυετή εμπειρία στη μεσολάβηση 
για την επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας, αλλά και στη 
διαμεσολάβηση σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Έχει 
συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο τις διαδικασίες μεσολάβησης 
και διαιτησίας. Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick 
www.frederick.ac.cy/EKEK, τηλ. 22394489, ekek@frederick.ac.cy.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Η Μαρίνα Αρσενοπούλου είναι δικηγόρος με ευρεία εμπειρία (1994) 
και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο (CEDR 
2012) και την Ελλάδα (Υπουργείο Δικαιοσύνης 2013). Σπούδασε 
Νομικά, Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Επιχειρήσεων και έχει  
ασχοληθεί με τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και την Ψυχοθεραπευτική 
προσέγγιση Gestalt. Ασχολείται ενεργά με τη διαμεσολάβηση και 
είναι από τους πρώτους διαμεσολαβητές στην Ελλάδα που διεξήγαγαν 
επιτυχώς διαμεσολαβήσεις στην πράξη (2013). Είναι πιστοποιημένη 
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από τον διεθνώς αναγνωρισμένο 
βρετανικό Φορέα CEDR (CEDR Trainer 2013) και διαθέτει πολυετή 
εμπειρία  στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών με 
διδακτική εμπειρία πλέον των 1.500 ωρών. Σχεδιάζει, επιμελείται 
και διδάσκει σε προγράμματα βασικής κατάρτισης διαμεσολαβητών, 
μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών προχωρημένου επιπέδου (Ad-
vanced Mediation), καθώς και σε προγράμματα εξειδίκευσης σε 
ειδικότερους τομείς της διαμεσολάβησης, όπως Family Mediation, 
Workplace Mediation, Mediation Advocacy. Ως εκπαιδεύτρια έχει 
συνεργαστεί με διεθνούς και εγνωσμένου κύρους διαμεσολαβητές 
και εκπαιδευτές διαμεσολαβητών και έχει συμμετάσχει ως κριτής σε 
διεθνείς διαγωνισμούς διαμεσολάβησης. Δραστηριοποιείται ενεργά  
για τη διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης, αρθρογραφώντας, 
λαμβάνοντας μέρος ως εισηγήτρια σε πλήθος ημερίδων και 
διδάσκοντας εθελοντικά με στόχο την εξοικείωση των μελών του 
Δικηγορικού Σώματος με τη διαμεσολάβηση.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 Η Πηνελόπη Χαραλάμπους αποφοίτησε από το Frederick University 
of Cyprus το 2013 λαμβάνοντας πτυχίο Νομικής (Άριστα) και 
συνέχισε τις σπουδές της στο Λονδίνο από όπου έλαβε το 
μεταπτυχιακό τίτλο LLM in Commercial and Corporate Law από το 
Queen Mary University of London και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο 
Κοινό Δικαιο από το BPP University of London. Τον Μάρτιο 2021 
άρχισε την πορεία της προς την απόκτηση Διδακτορικού στη Νομική 
ερευνώντας το νομικό πλαίσιο στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης 
στον τομέα της υγείας. Το ταξίδι της στη χρήση εναλλακτικών τρόπων 
επίλυσης διαφορών άρχισε λίγο πριν λάβει το LLB της, αφού 
πιστοποιήθηκε ως Διαμεσολαβήτρια στην Κύπρο. Παρόλα αυτά 
η εξειδίκευσή της στον συγκεκριμένο τομέα δεν σταμάτησε εκεί, 
καθώς είναι Associate Member of the Charter Institute of Arbitra-
tors στο Λονδίνο ως Διεθνής Διαιτητής Εμπορικού Δικαίου και κατά 
τη διάρκεια των σπουδών της στο Λονδίνο εργοδοτούνταν από το 
Debate Mate και δίδασκε τεχνικές διαπραγμάτευσης σε μαθητές και 
καθηγητές. Τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεται ως Δικηγόρος στο 
Δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Δημητριάδη και ΣΙΑ στην Πάφο και 
εξειδικεύεται σε θέματα Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Immigration.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick 
www.frederick.ac.cy/EKEK, τηλ. 22394489, ekek@frederick.ac.cy.




