Επιχορηγημένο Πρόγραμμα

Κατάρτιση Διαμεσολαβητών
Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου FREDERICK ανακοινώνει την έναρξη για πρώτη φορά στην Κύπρο επιχορηγημένου
από την ΑνΑΔ εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τη Βασική Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή
πλήρους εκπαίδευσης και η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του διαμεσολαβητή, όπως προβλέπονται από την Κυπριακή και διεθνή
νομοθεσία και πρακτική.
Μετά το πέρας της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
- Εγγραφούν στο μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και να εργαστούν ως διαμεσολαβητές, εφόσον
πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου
- Διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα τις διαμεσολαβήσεις που θα
τους ανατεθούν
- Χειρίζονται τις συγκρούσεις που προκαλούν οι έριδες και εντοπίζουν
τα ακριβή αίτιά τους
- Διακρίνουν τη διαμεσολάβηση από τα λοιπά Μέσα Εξωδικαστικής
Επίλυσης Διαφορών
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν
με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Δεδομένης της κρίσης και
των δομικών προβλημάτων του τακτικού συστήματος απονομής
δικαιοσύνης, νέες μορφές διευθέτησης διαφορών, όπως η
διαμεσολάβηση, αποτελούν τα σύγχρονα εργαλεία για την επίλυση
διαφορών (εμπορικών, οικογενειακών, εργατικών, αστικών,
γειτονικού δικαίου, ιατρικών σφαλμάτων κοκ), όπως έχει επισημάνει
και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα δε με τη σχετική Οδηγία
(52/2008) η εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών πρέπει να
αποκτήσει σύντομα μια ισόρροπη σχέση με την τακτική δικαιοσύνη,
πράγμα που αποδεικνύει ότι σαφώς η τάση κινείται προς θεσμούς
όπως η διαμεσολάβηση. Οι απόφοιτοι του προγράμματος εφόσον
είναι εγγεγραμένοι στο μητρώο Δικηγόρων ή μέλη του Κυπριακού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου
τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται στο Μητρώο
διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και δύνανται
εφεξής να διενεργούν διαμεσολαβήσεις. (Οι δημόσιοι υπάλληλοι,
συμπλεριλαμβανομένων οι υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, οι εκπαιδευτικοί και οι ακαδημαϊκοί, δεν έχουν δικαίωμα
εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών)

- Ενημερώνουν για τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης και τα
πλεονεκτήματά τους
- Γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των διαπραγματεύσεων και τα
κυρίαρχα στυλ που εφαρμόζονται διεθνώς
- Ενθαρρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη και τους νομικούς τους
παραστάτες να κάνουν χρήση της διαμεσολάβησης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στον αναγκαίο εξοπλισμό
του Πανεπιστημίου Frederick καθώς επίσης πρόσβαση σε όλες τις
απαραίτητες σημειώσεις και διδακτικά συγγράμματα χωρίς κάποια
επιπρόσθετη χρέωση.
Το πρόγραμμα θα γίνει στην Ελληνική γλώσσα. Απαραίτητη η επαρκής
γνώση αγγλικών.
ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής του προγράμματος:
25 Ιανουαρίου - 3 Φεβρουαρίου 2018

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια και το κόστος συμμετοχής του προσφερόμενου προγράμματος παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:
Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεια

Κατάρτιση Διαμεσολαβητών

40 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής για
δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ

€ 1200 + ΦΠΑ

€ 468 (συμπ. ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick: www.frederick.ac.cy/EKEK
ή 22394489, ekek@frederick.ac.cy.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στον Δρ Δημήτρη Θεοχάρη, law.dt@frederick.ac.cy.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Δρ Δημήτρης Θεοχάρης
Ο Δημήτρης Θεοχάρης, είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του τμήματος
Νομικών και Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκη και Guildhall University of London, από όπου έλαβε τον
Μεταπτυχιακό Τίτλο (L.L.M.) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, ιδίως στο Δίκαιο
της Διαιτησίας και το Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου. Έχει παρακολουθήσει με
επιτυχία το πρόγραμμα διαμεσολάβησης του πανεπιστημίου HARVARD στη
Βοστώνη. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, πάνω στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών και την
ερμηνεία του ελληνικού νόμου για τη διαμεσολάβηση το οποίο παραμένει
και η μοναδική διατριβή πάνω στο θεσμό αυτό, η οποία δημοσιεύτηκε
από τη Νομική Βιβλιοθήκη. Διδάσκει το Δίκαιο της Διαμεσολάβησης στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (μέσω e-learning) και είναι
επισκέπτης καθηγητής της τμήματος Νομικής του πανεπιστημίου FREDERICK
της Κύπρου, διδάσκοντας μεταξύ άλλων τα Μέσα Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφορών. Έχει συγγράψει περαιτέρω άρθρα για τη διαμεσολάβηση,
τη διαιτησία και τις διαπραγματεύσεις σε διάφορα νομικά και κλαδικά
περιοδικά. Είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής (CIArb, Londοn) καθώς
και εκπαιδευτής διαμεσολαβητών (CEDR London), συνεργαζόμενος με το
Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας. Είναι εκτελεστικό μέλος του
Σωματείου Ελλήνων Διαμεσολαβητών, μέλος της επιστημονικής επιτροπής
του Οργανισμού για την Προώθηση Εναλλακτικών Μέσων Επίλυσης
Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και
Διαιτησίας (EΟΔΙΔ). Πραγματοποιεί εδώ και χρόνια πολυάριθμες εισηγήσεις
και ομιλίες για τη διαμεσολάβηση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόσφατα
συμμετείχε ως τακτικό μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του
Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, που κατέθεσε πρόταση νόμου, για την
τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τη διαμεσολάβηση.

κ Στρατής Μαυραγάνης
Ο Στρατής Μαυραγάνης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (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 (Δελτίο Εργατικής
Νομοθεσίας, Επιθεώρηση Εργατικού δικαίου, Δίκαιο Επιχειρήσεων,
Αρμενόπουλος, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Νομικός
σύμβουλος σε διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων
και εργοδοτών. Είναι Μεσολαβητής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και
Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ) από το 2007 έως σήμερα. Έχει πολυετή εμπειρία στη
μεσολάβηση για την επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας με αντικείμενο
την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κανονισμών εργασίας,
στη διεξαγωγή δημοσίων διαλόγων για απεργίες, στη μεσολάβηση για
καθορισμού προσωπικού ασφαλείας. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε
διάφορα επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο
τις εργασιακές σχέσεις και τις διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας.
Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων και μέλος της
Επιτροπής Νομοθεσίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και είναι
μέλος της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ).

κα Μαρίνα Αρσενοπούλου
Η Μαρίνα Αρσενοπούλου είναι δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια
και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών. Σπούδασε Νομικά στο Τμήμα Νομικής
της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Katholieke Universiteit Leuven του
Βελγίου Επίσης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις
και Επικοινωνία και έλαβε το βραβείο Β. Πινότση (Eurocentre of Marketing
- Ελληνική Εταιρία Δημοσίων Σχέσεων). Εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε
(2012) ως Διαμεσολαβήτρια από τον Βρετανικό Φορέα CEDR (CEDR
Accredited Mediator) και στη συνέχεια διαπιστεύτηκε από το Ελληνικό
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2013).
Εκπαιδεύτηκε και διαπιστεύτηκε (2012) ως Διαμεσολαβήτρια Εργασιακών
Διαφορών στη Μεγάλη Βρετανία (ADR Group Accredited Workplace
Mediator). Ακολούθως, εκπαιδεύτηκε, με βάση τα διεθνή πρότυπα, ως
εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών από τον βρετανικό φορέα CEDR (2013).
Έχει εκπαιδευτεί στις Διαπραγματεύσεις από τον Tierry Garbie (2013),
στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση σε πρώτο επίπεδο από την Dr Jamie
Walter (2013) και σε δεύτερο επίπεδο από την Mary Damianakis (2015),
και στην Σχολική Διαμεσολάβηση από την Kerstin Bazin (Mediation and
violence prevention in Schools, 2015). Έχει παρακολουθήσει προγράμματα
κατάρτισης στη Συμβουλευτική και το Coaching και κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους 2016-17 παρακολούθησε και ολοκλήρωσε το πρώτο
έτος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Gestalt Foundation στα πλαίσια
της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt. Είναι από τους πρώτους
διαμεσολαβητές στην Ελλάδα που διενήργησαν διαμεσολαβήσεις στην πράξη
και από το 2016 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής
Ένωσης Διαμεσολαβητών. Αρθρογραφεί για το θεσμό της Διαμεσολάβησης
και έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε ημερίδες και εκδηλώσεις διαφόρων
φορέων για το θέμα αυτό (Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικών Συλλόγων,
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Εμπορικού Επιμελητηρίου κ.α.).

