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ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 
 
Σο "Ινςτιτούτο Κατϊρτιςησ Διαμεςολαβητών Θεςςαλονύκησ» ςτο πλαύςιο  των προγραμμϊτων του 
βαςικόσ εκπαύδευςησ  και μετεκπαύδευςησ ςτη διαμεςολϊβηςη και εκπαύδευςησ δικηγόρων-νομικών 
παραςτατών ςτη διαμεςολϊβηςη, για το χρονικό διϊςτημα από1 Υεβρουαρίου  2019 έως και 
31Δεκεμβρίου 2020και μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ Διοικούςασ Επιτροπόσ του, ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
φυςικϊ πρόςωπα, νομικϊ πρόςωπα ό ενώςεισ φυςικών προςώπων, που δραςτηριοποιούνται ςτην 
Ελλϊδα ό ςτο εξωτερικό. τα οπούα αςχολούνται με τα ςυγκεκριμϋνα αντικεύμενα να υποβϊλουν τισ 
προςφορϋσ τουσ για την παροχό προγραμμϊτων και υπηρεςιών εκπαύδευςησ, ςύμφωνα με τισ κϊτωθι 
πληροφορύεσ και υπό τουσ όρουσ και ςυνθόκεσ που αναφϋρονται παρακϊτω: 
1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΩΝ 

1. Βαςικό εκπαύδευςη ςτη διαμεςολϊβηςη, ςύμφωνα με τισ διατϊξειστου ν. 4512/2018 κατ’ 
ελϊχιςτον ογδόντα(80)ωρών 

 
2. Προγρϊμματα μετεκπαύδευςησ πϋραν των ογδόντα (80)ωρών τησ βαςικόσ εκπαύδευςησ των 

υποψηφύων διαμεςολαβητών ,για την περαιτϋρω απόκτηςη γνώςεων, δεξιοτότων και 
επιμόρφωςησ αυτών ,αναγκαύων για την ϊςκηςη τησ διαμεςολϊβηςησ, ςτην  οικογενειακό 
διαμεςολϊβηςη, τη διαμεςολϊβηςη ςε εργαςιακϋσ διαφορϋσ και την εκπαύδευςη δικηγόρων -
νομικών παραςτατών ςε όλα τα ςτϊδια προετοιμαςύασ και διεξαγωγόσ τησ διαμεςολϊβηςησ 
περιλαμβανομϋνων και των διαπραγματεύςεων.  
Λόγω τησ δυνατότητασ του Υορϋα ςχεδιαςμού προγραμμϊτων μετεκπαύδευςησ ,η παροχό εκ 
μϋρουσ των υποψηφύων και προγραμμϊτων μετεκπαύδευςησ ϊλλων αντικειμϋνων θα ληφθεύ 
υπόψη κατϊ την αξιολόγηςη των ςχετικών αιτόςεων. 
 
 

 
2.ΟΡΟΙ-ΤΝΘΗΚΕ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρϋπει να τηρούν ςε κϊθε περύπτωςη όλουσ τουσ κϊτωθι όρουσ και ςυνθόκεσ: 

1. Η ςύναψη ςυμφωνύασ ςυνεργαςύασ θα ϋχει αρχικό διϊρκεια δύο χρόνια. με δυνατότητα 
παρϊταςησ για ϊλλα δύο. 

2. Θα πρϋπει να ϋχουν προετοιμϊςει - αναπτύξει οι ύδιοι ϋνα πρόγραμμα εκπαύδευςησ και να 
ϋχουν την ιδιοκτηςύα του υποβληθϋντοσ προγρϊμματοσ. 

3. Οι εκπαιδευτϋσ διαμεςολαβητών θα πρϋπει να ϋχουν τα τυπικϊ προςόντα που ορύζει το ϊρθρο  
198 του ν.4512/2018 

4. Δεν θα πρϋπει να απαςχολούνται με οποιαδόποτε μορφό ό εύδοσ ςυνεργαςύασ με κϊποιον ϊλλο 
οργανιςμό κατϊρτιςησ και εκπαύδευςησ διαμεςολϊβηςηστησ ημεδαπόσ, τησ αλλοδαπόσ ό 
διεθνό, που δραςτηριοποιεύται ςτην Ελλϊδα και θαπρϋπει να το πιςτοποιόςουν αυτό με 
υπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986. 
 

5. Η βαςικό εκπαύδευςη πρϋπει να  παρϋχεται  τόςο ςτην ελληνικό  γλώςςα όςο και ςτην αγγλικό 
γλώςςα με την προώπόθεςη ότι ,ςτην περύπτωςη αυτό , παρϋχεται η δυνατότητα ταυτόχρονησ 
μετϊφραςησ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

6. Σο ελϊχιςτο περιεχόμενο του βαςικού εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ ςπουδών   θα πρϋπει να  
ανταποκρύνεται ςτισ διατϊξεισ του ν.4512/2018 και ιδύωσ το ϊρθρο 201  και να ϋχει ελϊχιςτη 
διϊρκεια τουλϊχιςτον  ογδόντα (80) ωρών. Σα προγρϊμματα μετεκπαύδευςησ και η 
εκπαύδευςη δικηγόρων-νομικών παραςτατών ςτη διαμεςολϊβηςη να ϋχουν ελϊχιςτη διϊρκεια 
εύκοςι  (20) ωρών . 

 
 

 



3.ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
3.Α.Οι φϊκελοι των προςφορών θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ και 
ϋγγραφα: 
1. Αντύγραφο ταυτότητασ ό διαβατηρύου και, ςτην περύπτωςη νομικών προςώπων, το ιςχύον 
κωδικοποιημϋνο  Καταςτατικό μαζύ με πιςτοποιητικό από το ΓΕΜΗ με αναφορϊ ςε όλεσ τισ μϋχρι 
ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού, ςτοιχεύα και ϋγγραφα που δηλώνουν τα ονόματα του Προϋδρου και του 
Διευθύνοντοσ υμβούλου των ΑΕ, των ϊλλων ατόμων που πιθανόν να δεςμεύουν το νομικό πρόςωπο 
με την υπογραφό τουσ, καθώσ και τα ϋγγραφα που δηλώνουν την εξουςιοδότηςότουσ, αν οι 
πληροφορύεσ αυτϋσ δε βρύςκονται ςτο Καταςτατικό τησ εταιρεύασ, ανϊλογα με τη νομικό μορφό των 
εταιρειών ό όποιου ϊλλου νομικού προςώπου. 
2. Σον τύτλο διαπύςτευςησ του διαμεςολαβητό για το φυςικό πρόςωπο που υποβϊλει προςφορϊ 
ό/και για τα ϊτομα που θα εύναι εκπαιδευτϋσ διαμεςολαβητών από τα νομικϊ πρόςωπα που 
υποβϊλουν προςφορϊ. 
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικϊ που πιςτοποιούν ότι ικανοποιούνται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 198 
του ν.4512/2018 
4. Εκτενόσ περιγραφό του αναλυτικού προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ, με αναφορϊ ςτη διϊρκειϊ του 
ςτην καθημερινό κατανομό του προγρϊμματοσ αυτού, τισ ώρεσ, τισ ημϋρεσ, τον εκπαιδευτό ό τουσ 
εκπαιδευτϋσ και τη ςυμμετοχό τουσ ςτο πρόγραμμα. 
5. Οικονομικό προςφορϊ, υπογεγραμμϋνη από το Υυςικό πρόςωπο ό τον νομικό εκπρόςωπο του 
νομικού προςώπου με ό χωρύσ τον αναλογούντα ΥΠΑ Η οικονομικό προςφορϊ θα πρϋπει να 
περιλαμβϊνει οποιοδόποτε κόςτοσ/ποςό που ςυνδϋεται και εύναι απαραύτητο για την εφαρμογό του 
προγρϊμματοσ- αυτϊ θα περιλαμβϊνουν ενδεικτικϊ το προςωπικό, το εκπαιδευτικό υλικό, τη 
μετϊφραςη, τη διερμηνεύα, τα γεύματα, κλπ. το κόςτοσ των οπούων θα φϋρει πλόρωσ o προςφϋρων. 

 
Σα δικαιολογητικϊ για τα ςημεύα 3. Α. 1 και 3.Α.3 θα υποβληθούν ξεχωριςτϊγια κϊθε ϋναν και για 
όλουσ τουσ εκπαιδευτϋσ που περιλαμβϊνονται ςτην προςφορϊ. 
Όλα τα ϋγγραφαπου αναφϋρονται ςτην παρούςα Πρόςκληςη θα πρϋπει να υποβληθούν ωσ εξόσ: 
 • Ελληνικϊ ϋγγραφα: πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα αυτών  
• Έγγραφα από χώρεσ του εξωτερικού: πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα αυτών. ςύμφωνα με τη 
νομοθεςύα τησ εν λόγω χώρασ, μεταφραςμϋνα ςτα αγγλικϊ ό ςτα ελληνικϊ και αντύςτροφα  
 
3.Β. ΟΙ προςφορϋσ θα υποβϊλλονται ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο. που θα πρϋπει υποχρεωτικϊ να φϋρει 
την ονομαςύα του προςφϋροντοσ και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ του (διεύθυνςη, αριθμόσ τηλεφώνου, 
φαξ, e-mail). 
Όςοι επιθυμούν να υποβϊλουν προςφορϊ, ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ τησ παρούςησ, θα 
υποβϊλλουν τον ςφραγιςμϋνο φϊκελο ό φακϋλουσμϋχρι και την 10η  Ιανουαρίου 2019 ςτο γραφεύο 
του Ινςτιτούτου Κατϊρτιςησ Διαμεςολαβητών Θεςςαλονύκησ ,ςτο Δικαςτικό Μϋγαρο, 3οσ όροφοσ 
γραφεύο 342, λαμβϊνοντασ το ςχετικό πρωτόκολλο. 
Προςφορϋσ που δεν πληρούν τουσ όρουσ και τισ ςυνθόκεσ του παρόντοσ ό κατατεθούν εκτόσ 
προθεςμύασ θα απορριφθούν ωσ μη αποδεκτϋσ. 
 

4.ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
Οι υπηρεςύεσ θα παρϋχονται ςτισ εγκαταςταςεισ του "Ινςτιτούτου Κατϊρτιςησ Διαμεςολαβητών 
Θεςςαλονύκησ" ςτην Θεςςαλονύκη. 
 

5.ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ -ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ 
Οι προςφορϋσ που θα ανούγονται και θα εξετϊζονται ωσ προσ την εκπλόρωςη των τυπικών και 
ουςιαςτικών ςυνθηκών τησ παρούςασ πρόςκληςησ, κατόπιν θα αξιολογούνται από τη Διοικούςα 
Επιτροπό του "Ινςτιτούτου Κατϊρτιςησ Διαμεςολαβητών Θεςςαλονύκησ", η οπούα και θα αποφανθεύγια 
την επιλογό και αποδοχό μιασ προςφορϊσ. 
Η επιλογό θα γύνει με αξιοκρατικϊ και οικονομικϊ κριτόρια, καιπιο ςυγκεκριμϋνα θα ληφθούν υπόψη 
οι ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ που περιλαμβϊνονται ςτισ υποβληθεύςεσ προςφορϋσ. 



Μετϊ την κοινοπούηςη τησ απόφαςησ για αποδοχό τησ προςφορϊσ, ο επιτυχημϋνοσ προςφϋρων 
καλεύται να υπογρϊψει τη ςχετικό ςύμβαςη, υποβϊλλοντασ όλα τα ϋγγραφα εξουςιοδότηςησ ό όποια 
ϊλλα δικαιολογητικϊ ζητηθούν. Η πληρωμό για τισ υπηρεςύεσ που παρϋχονται θα γύνεται με τον τρόπο 
και ςτον χρόνο που θα προβλϋπει η ςύμβαςη που θα υπογραφεύ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητόςουν πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ ςχετικϊ με την πρόςκληςη από 
το τμόμα Δημοςύων χϋςεων του "Ινςτιτούτου Κατϊρτιςησ Διαμεςολαβητών Θεςςαλονύκησ", τηλ. 
2313311342 
 
 
Η πρόεδρος τοσ Ι.Κ.Δ.Θ 

 ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 


