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ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο: 
Με ηελ απνπεξάησζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο 
αλακέλεηαη λα έρνπλ εμνηθεησζεί 
κε ηηο πξόλνηεο ησλ Σπκβνιαίσλ 
ηδησηηθώλ έξγσλ (Σπκβόιαηα 
Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. Ε(1)Α, Ε(2)Α θαη 
Ε(3)Α) γηα ηηο κεζόδνπο επίιπζεο 
δηαθνξώλ θαζώο επίζεο λα 
γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο πξόλνηεο 
ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο όπνπ 
ππάξρεη (π.ρ. ν πεξί Δηαηηεζίαο 
Νόκνο, Κεθ. 4 θαη ν πεξί 
Οξηζκέλσλ Θεκάησλ 
Δηακεζνιάβεζεο ζε Αζηηθέο 
Δηαθνξέο Νόκνο).Επηπξόζζεηα 
λα γλσξίδνπλ πώο λα 
ηξνρνδξνκήζνπλ νξζά ηηο 
δηαδηθαζίεο επίιπζεο δηαθνξώλ 
Καη γλσξίδνπλ πώο λα ρεηξηζηνύλ 
ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ 
δηαδηθαζηώλ επίιπζεο δηαθνξώλ. 
 

 
Πεξηερόκελα: 
Εηζαγσγή ζηελ επίιπζε δηαθνξώλ. 
Τη ζπληζηά δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε. 
Εηδνπνίεζε γηα ηελ ύπαξμε δηαθνξάο ή 
ακθηζβήηεζεο. 
Δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ ζηα κηθξά 
έξγα (Σπκβόιαην Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. Ε3(Α)v. 
Δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ ζε άιια 
έξγα (Σπκβόιαηα Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. Ε1(Α) ΚΑΙ 
Ε2(Α)). 
Δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ ζε κηθξά 
έξγα. 
o Φηιηθόο Δηαθαλνληζκόο 
o Δηακεζνιάβεζε 
o Κξηηηθή Δηαδηθαζία 
o Παξαπνκπή ζε δηαηηεζία 
Δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ ζε άιια 
έξγα. 
o Απόθαζε Αξρηηέθηνλα 
o Παξάιεηςε ή θαζπζηέξεζε Αξρηηέθηνλα 
λα εθδώζεη Απόθαζε 
o Παξαπνκπή ζε δηαηηεζία 
Επίιπζε δηαθνξώλ κέζσ δηαηηεζίαο. 
o Σύγθιεζε ζπλάληεζεο κεηά ηελ 
παξαπνκπή 
o Δηνξηζκόο Δηαηηεηή / Δηαηηεηώλ / 
Επηδηαηηεηή 
o Εμνπζίεο Δηαηηεηή / Δηαηηεηώλ 
o Δηθαηνδνζία θαη όξνη εληνιήο Δηαηηεηή / 
Δηαηηεηώλ 
Πξνθαηαξθηηθή Σπλάληεζε ζε δηαδηθαζία 
δηαηηεζίαο. 
Άξλεζε ελόο εθ ησλ κεξώλ λα ζπκκεηάζρεη 
ζηε δηαδηθαζία δηαηηεζίαο. 
Εθζέζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ηα επίδηθα 
κέξε. 
Αθξνάζεηο, καξηπξίεο, ηεθκήξηα θιπ ζηε 
δηαδηθαζία δηαηηεζίαο. 
 

 
Απόθαζε Δηαηηεηή / Δηαηηεηώλ. 
Καηαρώξεζε Δηαηηεηηθήο Απόθαζεο ζην 
Δηθαζηήξην. 
Αίηεζε ζην Δηθαζηήξην γηα αλαπνκπή ή 
παξακεξηζκό ηεο Δηαηηεηηθήο Απόθαζεο. 

 

ε πνηνπο απεπζύλεηαη: 
Εξγνιάβνπο, Αξρηηέθηνλεο, 
Πνιηηηθνί Μεραληθνί, Επηκεηξεηέο 
Πνζνηήησλ, Ηιεθηξνιόγνπο 
Μεραληθνύο, Μεραλνιόγνπο 
Μεραληθνύο, Εξγνδόηεο θ.ά. πνπ 
ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο 
θύξηεο δηαδηθαζίεο επίιπζεο 
δηαθνξώλ πνπ πξνλννύληαη ζηα 
ηδησηηθά ζπκβόιαηα έξγσλ 
ζήκεξα. 
 
Γηάξθεηα: 7 ώξεο 
 
Μεζνδνινγία: 
Γηα ηελ θαιύηεξε 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαιέμεηο κε 
δηαθάλεηεο, νκάδεο εξγαζίαο, 
παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαη 
ρξήζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ. 
 
Γιώζζα: Ειιεληθή 
 
Δηζεγεηήο: Αλδξεάο Σθήθαο 

Η αλάγθε θαηάξηηζεο πξνθύπηεη κέζα από ηηο θαζεκεξηλέο 
δξαζηεξηόηεηεο ησλ Εξγνιάβσλ, αιιά θαη ησλ Αξρηηεθηόλσλ / 
Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ θαη ησλ Επηκεηξεηώλ Πνζνηήησλ, νη νπνίνη, 
ν θαζέλαο κε επαγγεικαηηζκό, νθείινπλ λα γλσξίδνπλ πώο λα 
ρεηξίδνληαη ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθύνληαη κεηαμύ Εξγνιάβσλ θαη 
Εξγνδνηώλ ή/ θαη ησλ Σπκβνύισλ ησλ έξγσλ, κε ηηο ειάρηζηεο 
δπλαηέο επηπηώζεηο γηα ην ίδην ην έξγν, είηε απηό έρεη 
απνπεξαησζεί είηε όρη. 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΣΑ ΚΤΡΙΩ 

ΤΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΡΓΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 
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πλνιηθό 
Κόζηνο  

 

 
Δπηρνξήγεζε 

ΑλΑΓ 

 
Καζαξό 
Κόζηνο 

πκκεηνρήο 

 
Μηθξέο/ Μεζαίεο 
θαη Μεγάιεο 
Επηρεηξήζεηο 
 

 
 

€165 

 
 

€119 

 
 

€46 + Φ.Π.Α 

 
Άλεξγνπο & 
Φνηηεηέο  
 

 
Παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί καο 

 
 

 
Ηκέξεο θαη ώξεο Γηεμαγωγήο 

 

 
Ηκεξνκελίεο 
 

 
Ώξεο Γηεμαγωγήο 
 

 
Τεηάξηε 14/11/2018 
 

 
09:00 - 16:45 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΣΑ ΚΤΡΙΩ ΤΜΒΟΛΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

Κωδηθόο εκηλαξίνπ : Π009063 
 
Ηκεξνκελία Έλαξμεο: Τεηάξηε  14/11/2018 
 
Ηκεξνκελία Λήμεο : Τεηάξηε 14/11/2018 
 
Γηάξθεηα : 7 ώξεο 
 
Υώξνο Γηεμαγωγήο :  
Οκνζπνλδία Σπλδέζκσλ Εξγνιάβσλ Οηθνδνκώλ 
Κύπξνπ (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) 
Αλδξνθιένπο 3

Α
 , 1060 Λεπθσζία  

 
πλνιηθό Κόζηνο εκηλαξίνπ : 165 επξώ 
Πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, 
ζεκεηώζεηο, δηαιείκκαηα γηα θαθέ θαη ζλαθ θαη 
πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο. 
 
 

 
Δηζεγεηήο: Αλδξέαο Σθήθαο  
 
Ο θ. Αλδξέαο Σθήθαο είλαη Πνιηηηθόο Μεραληθόο, θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Δηπιώκαηνο ζηε Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη 
Μεηαπηπρηαθνύ Δηπιώκαηνο ηνπ College of Estate Management of Reading University (U.K..) ζηε Δηαηηεζία θαη πιήξεο κέινο ηνπ 
Chartered Institute of Arbitrators. Υπήξμε Δηεπζπληήο πνιιώλ θαη κεγάισλ Έξγσλ ζηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό θαη Πεξηθεξεηαθόο 
Δηεπζπληήο ζε κεγάιε Εηαηξεία ζην εμσηεξηθό. Δηεηέιεζε επίζεο Γεληθόο Δηεπζπληήο κεγάιεο Εηαηξείαο επίζεο ζην εμσηεξηθό. Είλαη 
Σύκβνπινο ζε ζέκαηα θαηαζθεπώλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ ζπκβνιαίσλ, παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ Ελαιιαθηηθώλ Μεζόδσλ 
Επίιπζεο Δηαθνξώλ ζηα Δνκηθά Σπκβόιαηα (Δηαηηεζίεο, Πξαγκαηνγλσκνζύλεο θιπ) θαη είλαη εθπαηδεπηήο ζε πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα θαηαζθεπώλ θαη θαηαζθεπαζηηθώλ ζπκβνιαίσλ από ην 2001.                 
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Σειεπηαία εκεξνκελία εγγξαθήο :11/11/2018 
 

Κωδηθόο – Σίηινο εκηλαξίνπ: Π009063 – Δπίιπζε δηαθνξώλ ζηα θπξίωο πκβόιαηα 
γηα ηα έξγα ηδηωηηθνύ ηνκέα. 

Ηκεξνκελία Έλαξμεο: 14/11/2018 

Γ. Δπέλδπζε Δθπαίδεπζεο 
Η ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΟΝΣΑΙ (ηνπιάρηζηνλ 3 κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
ζεκηλαξίνπ) 

Παξαθάισ ηηκνινγήζηε        Τν ζπκκεηέρνληα        Τελ εηαηξεία   Αξ. Πηζησηηθνύ Πειάηε (αλ ππάξρεη): 

       Γηα δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΑλΑΔ):       €46 + Φ.Π.Α 

       Γηα κε δηθαηνύρνπο επηρνξήγεζεο από ηελ Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΑλΑΔ):     €165 + Φ.Π.Α 

       Γηα αλέξγνπο πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΑλΑΔ):   €0 

 
Γ. Όξνη ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο πλδέζκωλ Δξγνιάβωλ Οηθνδνκώλ Κύπξνπ 
 

1. Η Ομοζπονδία αποδέσεηαι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ μέσπι 3 εργάσιμες μέρες ππιν ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος. Η 

Ομοζπονδία δεν δεζμέςεηαι όηι θα αποδεσθεί εγγπάθπερ πος λαμβάνονηαι ζε λιγόηεπο από 3 επγάζιμερ μέπερ ππιν ηην 

έναπξη ηος ζεμιναπίος. 

2. Γπαπηέρ ακςπώζειρ 3 επγάζιμερ μέπερ ππιν από ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος γίνονηαι αποδεκηέρ και ζε πεπίπηυζη 

πληπυμήρ επιζηπέθεηαι πίζυ ολόκληπο ηο ποζό. Ακςπώζειρ πος δεν εμπίπηοςν ζηον πιο πάνυ όπο ηιμολογούνηαι 

κανονικά. Ανηικαηαζηάζειρ ζςμμεηεσόνηυν είναι αποδεκηέρ νοούμενος όηι οι ανηικαηαζηάηερ πληπούν ηα κπιηήπια για 

ζςμμεηοσή ζηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα. 

3. Η Ομοζπονδία διαηηπέι ηο δικαίυμα να ακςπώζει ή να αναβάλει εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα μέσπι και μια μέπα ππιν ηην 

έναπξη ηος. Όλερ οι πποπληπυμέρ για ηο ζςγκεκπιμένο ππόγπαμμα επιζηπέθονηαι ζηοςρ ςποτήθιοςρ ζςμμεηέσονηερ. 

4. Όλερ οι εγγπάθερ είναι αςζηηπά πποπληπυηέερ και η Ομοζπονδία δεν αποδέσεηαι ηην είζοδο ηυν ζςμμεηεσόνηυν ζηην 

αίθοςζα αν δεν έσοςν εξοθληθεί οι οικονομικέρ ηοςρ ςποσπεώζειρ. 

5. Σςμμεηέσονηερ πος έσοςν παποςζίερ κάηυ από ηο 75% δεν μποπούν να επισοπηγηθούν από ηην ΑνΑΔ και ζε ηέηοια 

πεπίπηυζη θα κληθούν να καηαβάλοςν ηο ποζό ηηρ επισοπήγηζηρ  (επιπλέον ηος δικού ηοςρ ποζού πληπυμήρ). 

6. Για ηα επισοπηγημένα ππογπάμμαηα από ηην ΑνΑΔ όλα ηα ένηςπα ηηρ ΑνΑΔ θα ππέπει να αποζηέλλονηαι ζηην 

Ομοζπονδία ππιν ηην έναπξη ηος ζεμιναπίος. 

7. Πιζηοποιηηικά παπακολούθηζηρ θα δίνονηαι ζηοςρ ζςμμεηέσονηερ με ηην ολοκλήπυζη ηος ζεμιναπίος νοούμενος όηι  

έσοςν εξοθλήθει όλερ ηοςρ οι οικονομικέρ ςποσπεώζειρ αναθοπικά με ηα ένηςπα ηηρ ΑνΑΔ. Σε άλλη πεπίπηυζη θα 

αποζηέλλονηαι ηασςδπομικόρ μόλιρ ικανοποιηθούν όλερ οι πιο πάνυ πποϋποθέζειρ. 

 

          Απνδέρνκαη όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Υπνγξαθή: 
 

 
Ηκεξνκελία: 

 
Σθξαγίδα (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο):  
 

 

Α. ηνηρεία Οξγαληζκνύ (αλ εθαξκόδεηαη) 

Εηαηξέηα / Οξγαληζκόο:      

Οηθνλνκηθή Δξαζηεξηόηεηα:      

Δηεύζπλζε:      

Υπεύζπλνο γηα ηελ εγγξαθή 
θαη ηίηινο ζέζεο: 

     

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (1) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Επίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Εξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

        Σην πξόγξακκα ζα ζπκκεηέρνπλ πέξαλ ηνπ ελόο ζπκκεηέρνληα (Σε αυηήν ηην περίπηωζη ζυμπληρώζηε και ηην επόμενη ζελίδα) 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 
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ζπκκεηνρήο 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          Απνδερόκαζηε όινπο ηνπο πην πάλω όξνπο ζπκκεηνρήο 

 
Υπνγξαθή: 
 

 
Ηκεξνκελία: 

 
Σθξαγίδα (ζε πεξίπησζε εηαηξείαο):  
 

 

 
 
 
 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (2) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Επίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Εξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (3) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Επίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Εξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (4) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Επίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Εξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Β. ηνηρεία πκκεηέρνληα (5) 

          Κνο          Κα Όλνκα:  Επίζεην:  

Τίηινο / Θέζε Εξγαζίαο:  Email:  

Πεξηγξαθή Καζεθόλησλ:  Τειέθσλν/Κηλεηό  

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 
επηζπκεηή ε ζπκκεηνρή ζην 
πξόγξακκα: 

 

Γήιωζε ζπκκεηνρήο 


