
Προς: «Ινστιτούτο Κατάρτισης 
Διαμεσολαβητών Τρίπολης»

ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κτηματολογική διαμεσολάβηση
διάρκειας 20 ωρών, διοργάνωσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

Τρίπολης «ΛΥΣΗ»

24-25-26.02.2023, on line διεξαγωγή

Όνομα:

Επώνυμο:

Πατρώνυμο:

Φορέας/Εταιρία:

Κατηγορία Εταιρίας/Επάγγελμα:

Ιδιότητα Συμμετέχοντος:

Δ.Σ. Εγγραφής (Μόνο για Δικηγόρους):

Α.Μ. Δ.Σ. (Μόνο για Δικηγόρους):

e-mail:

Τηλέφωνο:

Διεύθυνση:

Ταχυδρομικός Κώδικας:

Α.Φ.Μ. :

Δ.Ο.Υ. :

Μέλος του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ: 

 ΝΑΙ▢

 ΟΧΙ▢



Επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου ή  απόδειξης λιανικής συναλλαγής:

 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών▢

 Απόδειξη Λιανικής▢

Θα επιθυμούσατε να επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώνουμε σε θέματα λο-

γιστικά, φορολογικά, νομικά, επίλυσης διαφορών και άλλα επιχειρηματικά, καθώς και

για τις εκδηλώσεις, τα σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ,

του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και του Ιδρύματος Μελετών Ανάπτυξης των

Επιχειρήσεων;

 Συμφωνώ▢

 Επιθυμώ να ενημερώνομαι μόνο για μελλοντικές εκδηλώσεις και σεμινάρια▢

 Δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις▢

Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, τήρη-
ση αρχείου και επεξεργασία των ως άνω γνωστοποιούμενων από εμένα προσωπικών μου δεδο-
μένων, στο «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης» - ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ», όπως και
συγκατατίθεμαι  για  όλες  όσες  ενέργειες  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.
4640/2019,  τηρουμένων των  διατάξεων περί  προστασίας  προσωπικών δεδομένων,  προς  το
σκοπό της πραγματοποίησης του ανωτέρω Κύκλου Σεμιναρίων.

Επιτρέπω στο «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης» - ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ»
και συγκατατίθεμαι όπως αποσταλούν τα απαραίτητα προσωπικά μου στοιχεία στις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών (ΕΕΔ), στον Ορ-
γανισμό  Προώθησης  Εναλλακτικών  Μεθόδων Επίλυσης  Διαφορών  (ΟΠΕΜΕΔ)  καθώς και  σε
όσους Φορείς και Υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού του ανωτέρω
Κύκλου Σεμιναρίων.

Σημειώνεται ότι για την έγκυρη Συμμετοχή σας στον Ανωτέρω Κύκλο Σεμιναρίων του «Ιν-
στιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης» - ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ», αντίγραφο της παρού-
σας αίτησης, μετά του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού συμμετοχής (350€) στον Τραπεζικό
Λογαριασμό του Ινστιτούτου στην Τράπεζα Πειραιώς (GR23 0172 5030 0055 0308 7761 975) θα
πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της συντονίστριας και εκ-
παιδεύτριας του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ, κας Βασιλικής Παπαδημητρίου: papvas25@gmail.com

(Τόπος) ,  (Ημερομηνία)
Ο-Η Δηλ...

(Υπογραφή)


