Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 5, 54626, Θεσσαλονίκη

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Δ.Θ.), ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του
Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας του από την Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν.
3898/2010, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100).
Παρέχει πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης-κατάρτισης διαμεσολαβητών (κόστους 1400,00) καθώς και
επιπλέον προγράμματα εξειδίκευσης διαμεσολάβησης. Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης
Συγκρούσεων (ΕΙΕΣ), με έδρα την Ελλάδα και το ADR - ODR International, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, έναν
πιστοποιημένο φορέα από το Συμβούλιο Αστικής Διαμεσολάβησης (Civil Mediation Council) του Ηνωμένου
Βασιλείου και τη Διεθνή Ακαδημία Επίλυσης Διαφορών στις ΗΠΑ (ΙnADR US)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών του Ι.Κ.Δ.Θ. απευθύνεται:
α) σε δικηγόρους (ανεξαρτήτως Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκουν),
β) σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.της ημεδαπής ή, υπό προϋποθέσεις, της αλλοδαπής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος στο δικτυακό τόπο του
Δ.Σ.Θ. www.dsth.gr, επιλέγοντας στην αίτησή τους τον εκπαιδευτικό κύκλο στον οποίο προτίθενται να
συμμετάσχουν.
Εντός λίγων εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι εντάσσονται
στον κύκλο εκπαίδευσης που έχουν δηλώσει, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και
την επιλογή του τμήματος που θα έχει δηλωθεί, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α) εάν είστε δικηγόρος
1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (επισυνάπτεται).
2. Ποινικό μητρώο ή το αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση του, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα, που κωλύει το
διορισμό του ως δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικα
Περί Δικηγόρων).
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3. Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το
δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής
παύσης.
4. Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.

β) εάν δεν είστε δικηγόρος:
1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών (επισυνάπτεται).
2. Ποινικό μητρώο ή το αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση του, από το οποίο να προκύπτει
ότι στο πρόσωπο του αιτούντος δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του νόμου 3528/200.
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών
της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό
αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.
4. Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.

Τα δίδακτρα για τους υποψήφιους διαμεσολαβητές ανέρχονται στα 1.400 ευρώ και περιλαμβάνουν το
κόστος του εκπαιδευτικού υλικού που θα διατεθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στους υποψηφίους, το
κόστος των εξετάσεων καθώς και το κόστος της εστίασης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Εφάπαξ πληρωμή σε μία δόση (1400 ευρώ)
2.Προκαταβολή 400,00€ και εξόφληση 1000,00€ 10 μέρες πριν την έναρξη του κύκλου εκπαίδευσης.
Τα ποσά κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ι.Κ.Δ.Θ. στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 265/29604196. Το ΙΒΑΝ του λογαριασμού είναι GR8401102650000026529604196 και ο κωδικός SWIFT της τράπεζας
(BIC) ETHNGRAA.
3. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις, στο γραφείο του Ι.Κ.Δ.Θ. (342 3ος όροφος
Δικαστικού Μεγάρου)
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Ο χρόνος διάδρασης με τους εκπαιδευτές είναι 84 ώρες στην τάξη και 10 ώρες μετά το πρόγραμμα Το
εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΙΕΣ και της ADR – ODR International αποτελείται από διεθνείς ειδικούς στον
τομέα της διαμεσολάβησης, οι οποίοι διδάσκουν διαμεσολάβηση, διαπραγματεύσεις και Εναλλακτική Επίλυση
Διαφορών σε τακτική βάση. Όλοι οι εκπαιδευτές του ΕΙΕΣ και της ADR – ODR International είναι επαγγελματίες
διαμεσολαβητές και αναλαμβάνουν τουλάχιστον 10 υποθέσεις διαμεσολάβησης ετησίως για περίοδο άνω των 5
ετών.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΙΕΣ και της ADR – ODR International έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της διαμεσολάβησης, ενώ ταυτόχρονα δίνει και μια σαφή εικόνα για τη σχέση
μεταξύ διαμεσολάβησης και άλλων μορφών επίλυσης διαφορών.
Οι ΕΙΕΣ και ADR-ODR International προσφέρουν το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παγκοσμίως στην
ΕΕΔ/διαμεσολάβηση που περιλαμβάνει και τη Συσκευή Προσωπικής Μάθησης (ipad).
Ο κάθε εκπαιδευόμενος, πέραν του έντυπου υλικού, θα παραλαμβάνει και το δικό του IPAD. To IPAD, ή συσκευή
προσωπικής μάθησης, θα περιέχει το σύνολο του έντυπου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε οι
εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν και να έχουν πρόσβαση στο υλικό.
Επιπλέον, η συσκευή προσωπικής μάθησης λειτουργεί και ως συσκευή καταγραφής και μπορούν να
καταγράφουν την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, να την παρακολουθούν ξανά το απόγευμα
και το βράδυ και να μαθαίνουν από την απόδοσή τους. Αυτό θα είναι ένα πρόσθετο στοιχείο στα προσωπικά
σχόλια αξιολόγησης που θα παίρνουν από τους εκπαιδευτές.
Ένα βασικό στοιχείο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΕΙΕΣ & ADR-ODR International είναι ότι όλοι οι
εκπαιδευόμενοι θα αναλαμβάνουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή κάθε μέρα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές θα
τους παρατηρούν και θα τους δίνουν σχόλια και πληροφορίες σχετικά με την απόδοσή τους, τόσο σε προσωπικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδας. Το σύνολο του προσωπικού έχει εκπαιδευτεί στον τρόπο αξιολόγησης και
σχολιασμού από τρεις κορυφαίους οργανισμούς στον χώρο της πιστοποίησης εκπαιδευτών (IATC, NITA και
Hampel).
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ακολουθεί ένα πρόγραμμα σταδιακής προσέγγισης, ώστε να επιτρέπει στους
εκπαιδευόμενους να υιοθετούν τον προσωπικό τους ρυθμό εξέλιξης, και καταγράφει την πρόοδό τους σε
καθημερινή βάση.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση για το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο στη διαμεσολάβηση. Οι
εκπαιδευόμενοι θα λάβουν μέχρι και 25 ώρες εστιασμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό και στη σχέση της
ελληνικής νομοθεσίας με τα Ευρωπαϊκά Νομοθετήματα για τη διαμεσολάβηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα
ακολουθήσουν το διεθνές ταξίδι της διαμεσολάβησης για να κατανοήσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη
διαμεσολάβηση σε περιοχές της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΙΕΣ και της ADR-ODR International δραστηριοποιείται σε πολλές από αυτές
τις περιοχές και μπορεί να δώσει άμεση πληροφόρηση για τις εξελίξεις.
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως εξής:
Χρόνος εκπαίδευσης διά ζώσης (9 ημέρες)

84 ώρες

Γραπτή αξιολόγηση (εκπόνηση εργασίας)

10 ώρες

Σύνολο

94 ώρες

Το πρόγραμμα διασφαλίζει ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας Ν.4512/2018 σχετικά με
τις ώρες εκπαίδευσης. Οι ΕΙΕΣ & ADR-ODR International καλύπτουν αυτές τις προϋποθέσεις και προσφέρουν
πολλά επιπλέον.

