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ΠΡΟ ΣΟ 
 
ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. 
«Ινζηιηούηο Καηάπηιζηρ Διαμεζολαβηηών 
Αλεξανδπούποληρ» με διακπιηικό ηίηλο 
«Νίκη»                                    
 

 
 

Παξαθαιώ, όπωο θάλεηε δεθηή ηελ αίηεζή 
κνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρω ζην 
πξόγξακκα βαζηθήο θαηάξηηζεο θαη 
επηκόξθωζεο δηακεζνιαβεηώλ ηνπ 
ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ην ΕΛΚΕΔ/ADR 
Hellenic Center πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ 
Αιεμαλδξνύπνιε ( 1ν κέξνο εθπαίδεπζεο, 7 
εκέξεο / 63 ώξεο εθπαίδεπζεο 23 - 29 
Αππιλίος 2018, Δεπηέξα - Κπξηαθή)  θαη 2ν 
κέξνο εθπαίδεπζεο 17 ώξεο, 19 - 20 Μαΐος 
2018, Σάββαην - Κπξηαθή), ζύκθωλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζην Ν.4512/2018. 

 
 
Καηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ: 
 

1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ πνπ 
απνδεηθλύεη όηη δελ ζπληξέρνπλ ηα θωιύκαηα 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3528/2007 (Α’ 26) θαη 
2) Aληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ Αλώηαηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο ηεο εκεδαπήο ή 
αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζρνιώλ ηεο 
αιινδαπήο, λόκηκα αλαγλωξηζκέλνπ ζηελ 
εκεδαπή   
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Επίζεο όηη κε αηνκηθή κνπ επζύλε δειώλω όηη:  

α) Πληπώ ηιρ πποϋποθέζειρ γηα ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ θύθιν βαζηθήο εθπαίδεπζεο 
δηακεζνιαβεηώλ ζύκθωλα κε ην Ν. 4512/2018. 

β) Η πποηεπαιόηηηά κνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ αλωηέξω θύθιν εθπαίδεπζεο ζα 
θαζνξηζηεί από ηνλ ρξόλν ςποβολήρ ηηρ παπούζαρ Αίηηζηρ – Δήλωζηρ και ςπό ηην 
πποϋπόθεζη πποηγούμενηρ καηαβολήρ ηων διδάκηπων, πνπ έρνπλ νξηζηεί από ην 
«ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.», όπωο απηό πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό θαηαβνιήο ζε ηξαπεδηθό 
ινγαξηαζκό. 

γ) Πξνο απόδεημε ηωλ ππό 1 & 2 ζα πξνζθνκίζω μέσπι ηην ημεπομηνία έναπξηρ ηνπ 
θύθινπ βαζηθήο εθπαίδεπζεο δηακεζνιαβεηώλ, απόζπαζμα ποινικού μηηπώος θαζώο 
θαη ηίηλο ζποςδών ανώηαηος εκπαιδεςηικού ιδπύμαηορ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρνπ 

ηίηινπ ζπνπδώλ ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο, λόκηκα αλαγλωξηζκέλνπ. 

δ) Έρω ελεκεξωζεί όηη ε ζςμμεηοσή κνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηωλ 80 
ωξώλ είλαη ςποσπεωηική. Σε πεξίπηωζε έζηω θαη κίαο απνπζίαο κνπ δελ ζα θαηαζηεί 
δπλαηό λα ιάβω βεβαίωζε επηηπρνύο ζπκκεηνρήο κνπ ζηνλ θύθιν. 

ε) Έρω ελεκεξωζεί όηη ην «ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α.» διαηηπεί ηο δικαίωμα να μαηαιώζει ή να 
αναβάλει ηην έναπξη ηος κύκλος βαζικήρ εκπαίδεςζηρ διαμεζολαβηηών, πνπ έρεη 
πξνγξακκαηίζεη, ζε πεξίπηωζε πνπ ν αξηζκόο ηωλ αηηνύληωλ γηα ηνλ ίδην θύθιν είλαη 
κηθξόηεξνο ηωλ -21- ή ζε πεξίπηωζε πνπ θαζίζηαηαη αδύλαηε ε παξνρή ππεξεζηώλ 
εθπαίδεπζεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

ζη) Επηζπκώ λα κνπ απνζηέιιεηε ζηελ ειεθηξνληθή κνπ δηεύζπλζε (e-mail), ελεκεξωηηθό 
πιηθό γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. θαη ηνπ ΕΛΚΕΔ (ADR  Hellenic Center) θαη, ελ 
γέλεη, γηα ηνλ ζεζκό ηεο Δηακεζνιάβεζεο. 

Αιεμαλδξνύπνιε, ……………………………..  

 

Με τιμή, 

Ο ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ 

 


