
 

 
 

 
 
  
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΕΚ – 2021 ΕΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 
 

Εναλλακτικές Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορών – Επιμορφωτικό Σεμινάριο 
Διαιτησίας 

 
*Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) - 

Κωδικός Προγράμματος: Π013457 
 

 
1.  ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 10 Μάϊου 2021  - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ:  28 Ιουνίου 2021 

 
2.  ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ:  
 

 

 
3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 50 ώρες 

 
4.  ΤΟΠΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ (Θησέως 9-11, εντός των τειχών Λευκωσία)  

*εξ αποστάσεως ή/και με φυσική παρουσία ανάλογα με τα μέτρα για τον κορωνοϊό που θα ισχύουν το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

 
5.  ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική 

 
6.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

 
Η διαιτησία αποτελεί μια εμπιστευτική και ιδιωτική διαδικασία επίλυσης διαφορών, εναλλακτική της 
δικαστικής διαδικασίας, στην οποία οι διαφορές επιλύονται από ιδιώτες, τους διαιτητές, τους οποίους 
ορίζουν τα μέρη, δηλαδή οι συμβαλλόμενοι σε συμφωνία διαιτησίας που είναι ταυτόχρονα και διάδικοι 
στη διαιτητική διαδικασία. Το αποτέλεσμα της διαιτησίας είναι μια τελική και δεσμευτική απόφαση για 
τα μέρη με περιορισμένο πεδίο έφεσης. 
 
Με δεδομένη την ανάγκη για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διεξαγωγή Διαιτησιών στην 
Κύπρο, το ΕΤΕΚ πραγματοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης στο πεδίο, τόσο για τους 
Διαιτητές του Μητρώου του, όσο και για άλλους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, μηχανικούς, 
δικηγόρους κ.α..  
  

Δευτέρα 10 Μαΐου 16:00-19:15 

Πέμπτη 13 Μαΐου 16:00-20:15 

Δευτέρα 17 Μαΐου 16:00-19:15 

Πέμπτη 20 Μαΐου 16:00-18:30 

Δευτέρα 24 Μαΐου 16:00-20:15 

Πέμπτη 27 Μαΐου 16:00-19:15 

Δευτέρα 31 Μαΐου 16:00-19:15 

Πέμπτη 03 Ιουνίου 16:00-19:15 

Δευτέρα 07 Ιουνίου 15:00-20:30 

Πέμπτη 10 Ιουνίου 15:00-20:30 

Δευτέρα 14 Ιουνίου 17:00-19:30 

Πέμπτη 17 Ιουνίου 17:00-19:30 

Τρίτη 22 Ιουνίου 17:00-19:30 

Πέμπτη 24 Ιουνίου 17:00-19:30 

Δευτέρα 28 Ιουνίου 15:00-20:30 



 

Το 2017 το ΕΤΕΚ με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης στο 
θεσμό της διαιτησίας αναθεώρησε εκ βάθρων τις Διατάξεις περί Διαιτησίας ΕΤΕΚ, όπως και το Μητρώο 
Διαιτητών, και είναι αναγκαία η επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις αλλαγές που 
προέκυψαν στους Κανονισμούς. 
 
Τέλος, ένας Διαιτητής ή Ανώτερος Διαιτητής εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαιτητών του ΕΤΕΚ θα πρέπει 
να συμπληρώνει ανά τριετία τουλάχιστον 24 ώρες εκπαίδευσης σε θέματα διαιτησίας ή σε συναφή 
θέματα, τα οποία διοργανώνονται από το ΕΤΕΚ ή αναφέρονται σε άλλα προγράμματα εκπαίδευσης 
αναγνωρισμένα από το ΕΤΕΚ. 
 

7.  ΣΤΟΧΟΙ: 
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης θα εκπαιδευτούν σε όλο το φάσμα της Διαιτητικής 
Διαδικασίας, ενώ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί το εργαστήρι Διαιτησίας με την  
προσομοίωση Διαιτησιών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μέσω της πρακτικής εξάσκησης θα αποκτήσουν 
εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που είναι απαραίτητες για τη Διαιτητική Διαδικασία.  

 
8.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

To Σεμινάριo απευθύνεται σε μέλη του ΕΤΕΚ που είναι ήδη εγγεγραμμένα ή ενδιαφέρονται να 
εγγραφούν στο Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ, δικηγόρους και άλλους επιστήμονες επαγγελματίες και 
στελέχη. 

 
9.  ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

Διαλέξεις από διαφάνειες, επίλυση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων και επίλυση αποριών κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης.  
 
Κατά πρόσωπο εκπαίδευση – (εάν το επιτρέψουν τα πρωτόκολλα). Αν δεν το επιτρέψουν οι συνθήκες 
και το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιηθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα απαιτηθεί για κάθε 
συμμετέχοντα η πρόσβαση σε φορητό υπολογιστή ή επιτραπέζιο υπολογιστή όπως επίσης και η 
σύνδεσή του σε σταθερή σύνδεση στο ίντερνετ. 

 
10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

Θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Κατάρτισης (στο κάτω μέρος του οποίου θα αναγράφεται: «Το 
πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ») σε όσους από τους συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν με 
επιτυχία το πρόγραμμα. 

 
11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ: 

Ο κ. Νίκος Παπαευσταθίου κατέχει πτυχίο Νομικής από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακό LLC (Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο) του 
Πανεπιστημίου Λονδίνου (Queen Mary College). 
 
Από το 1980 ασκεί τη δικηγορία και από τον Ιούλιο του 2007 είναι ο Διευθύνων Συνέταιρος στο 
δικηγορικό γραφείο ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. 
 
Ενήργησε και ενεργεί ως διαιτητής, καθώς και σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας και διαδικασιών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR). Έχει διατελέσει Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, μέλος του Νομικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Δικηγόρων, του Ταμείου Συντάξεων Δικηγόρων, επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην 
Ένωση Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (C.C.B.E.) καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης των Βαλκανικών 
Δικηγορικών Δικηγορικών Συλλόγων. Από το 2015 είναι Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).  
 
Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ρίζες το βιβλίο του «Η Εμπορική Διαιτησία στην Κύπρο – 
Δίκαιο και Πρακτική». 
 



 

 
12. ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 28. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις είναι πέραν των 28, θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία παραλαβής  των δηλώσεων 
συμμετοχής. Η θέση κατοχυρώνεται με την πληρωμή της συμμετοχής. 

 
13. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενούς τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν 
της σχετικής επιχορήγησης. Τα Δικαιώματα συμμετοχής έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:  
 
-  Μη δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ: €1.000,00 πλέον ΦΠΑ (€190) = €1.190,00  

-  Δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ: €1.190,00  – €850  (ποσό επιχορήγησης ΑνΑΔ)  = €340 συμπ. ΦΠΑ  

-  Άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ σύμφωνα με το Έντυπο 2 (ΠΕ-Α): Συμμετέχουν 

δωρεάν αναλόγως διαθεσιμότητας των θέσεων και σειράς προτεραιότητας  

-  Τακτοποιημένα μέλη του ΕΤΕΚ, μη δικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑΔ: €500 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
Το τέλος συμμετοχής πληρώνεται ηλεκτρονικά πριν από την έναρξη του προγράμματος στον σύνδεσμο 
https://etek-seminars.org/   
 

15. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ/ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν το «Έντυπο Αίτησης» το οποίο βρίσκεται πιο 
κάτω. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης από την ΑνΑΔ, θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετα τα ακόλουθα 
έγγραφα, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ:  www.etek.org.cy 
➢ Εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών: τα έντυπα 6 (ΠΕ) και Κ.Ε.2 
➢ Άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ΑνΑΔ: έντυπο 1(ΠΕ-Α), Παραπεμπτικό από Δημόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης για Πολυεπιχειρησιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης-Σύνηθες-Πρωτότυπο, Έντυπο 
ανανέωσης εγγραφής ανέργου (ES19) σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος 
κατάρτισης. 

 
Η αίτηση και τα έγγραφα πρέπει να αποσταλούν με email στο andriana@etek.org.cy 

Η αποστολή των εγγράφων δεν κατοχυρώνει τη θέση, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους 

συμμετοχής. 

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται αποδεχτές μέχρι την Πέμπτη 6 Μάϊου 2021, δεδομένου ότι υπάρχουν 

διαθέσιμες θέσεις.  

Πολιτική ακυρώσεων: Στην περίπτωση προπληρωμής και ακύρωσης, το 50% κατακρατείται ως διοικητικό 

τέλος. Αντικατάσταση συμμετεχόντων δυνατόν να είναι αποδεκτή. 
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