ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΕΕΧΔ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών (ΕΚΕΕΧΔ), είναι
ένας νεοσύστατος, ανεξάρτητος τομέας
της εταιρίας «Ελληνικός Χρηματοοικονομικός
Μεσολαβητής - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – (ΕΧΜΕΕΕΔ)», στην ευρύτερη λειτουργία της
οποίας υπάγεται (αναλυτικότερα μπορείτε να
ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα https://hobis.gr/hafdrc/). Το ΕΚΕΕΧΔ, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών
που αναλαμβάνει για την προώθηση και διάδοση του θεσμού της Διαμεσολάβησης σε διαφορές
χρηματοοικονομικού αντικειμένου, σχεδιάζει την παροχή υπηρεσιών υλικοτεχνικής και
διοικητικής φύσης σε διαδικασίες Διαμεσολάβησης.
Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται να παρέχει εξειδικευμένη επιμόρφωση σε χρηματοοικονομικά
θέματα σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές (μέχρι 42 στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
ενδιαφέροντος), οι οποίοι, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης,
θα συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών
(ΚΕΧΔ) του ΕΚΕΕΧΔ.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα επιλεγούν από το ανεξάρτητο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΚΕΕΧΔ και θα
επιμορφωθούν στη συνέχεια, με δαπάνες του ΕΚΕΕΧΔ. Η επιμόρφωση θα διαρκέσει συνολικά 45
ώρες και θα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες (τραπεζική, επενδύσεις-κεφαλαιαγορά,
ιδιωτική ασφάλιση), με βάση αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα
του ΕΚΕΕΧΔ (https://hobis.gr/hafdrc/).
1. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να πληρούν οπωσδήποτε, τα εξής κριτήρια καταλληλότητας:
i.
Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή να είναι διαπιστευμένοι
διαμεσολαβητές κατά το δίκαιο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ii.
Να διαθέτουν τουλάχιστον οκτώ (8) έτη επαγγελματικής εμπειρίας στο γνωστικό
αντικείμενο του πτυχίου ή διπλώματός τους ή να έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της
ηλικίας τους.
iii.
Οι αμέσως ανωτέρω (1) και (2) προϋποθέσεις υπολογίζονται, κατά την ημερομηνία
έναρξης της επιμόρφωσης.
iv.
Να γνωρίζουν άριστα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
2. Αποκλεισμός ενδιαφερομένων
Από τους ενδιαφερόμενους, αποκλείονται:
i.
Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα, ως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος,
συκοφαντική δυσφήμηση, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή έγκλημα σχετικά με το νόμισμα.
ii.
Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
iii.
Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
iv.
Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

3. Πρόσθετα προσόντα
Κατά τη διαδικασία επιλογής από το Επιστημονικό Συμβούλιο θα συνεκτιμηθούν θετικά πρόσθετα
κριτήρια, όπως:
i.
Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε επιστημονικό κλάδο ιδίως του
εμπορικού, τραπεζικού, επενδυτικού ή ασφαλιστικού δικαίου ή επιστημών οικονομίας,
χρηματοοικονομικής, λογιστικής, ελεγκτικής ή διοίκησης, ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ.
ii.
Συγγραφικό έργο, αρθρογραφία και άλλες δημοσιεύσεις στα ανωτέρω γνωστικά
αντικείμενα.
iii.
Επαγγελματική εμπειρία ιδίως στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και
άριστη γνώση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος (π.χ. κανονιστικό, νομοθετικό
πλαίσιο, οικονομικό περιβάλλον).
iv.
Εμπειρία σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ή και άλλων μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης
διαφορών. Δεξιότητες αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, επικοινωνίας, συνεργασίας
και διαχείρισης διαπροσωπικών σχέσεων.
v.
Η γνώση, πέραν της αγγλικής, και άλλων ξένων γλωσσών.
4. Αξιολόγηση αιτήσεων
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα γίνει από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΚΕΕΧΔ, το
οποίο δύναται να καλεί κατά την κρίση του σε ατομική συνέντευξη τους ενδιαφερόμενους. Οι
επιλεγέντες, μετά και την επιτυχή παρακολούθηση της επιμόρφωσης τους, θα εγγραφούν στον
Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ) του ΕΚΕΕΧΔ.
Σημειώνεται ότι η μη επιλογή αιτούντων για την παρακολούθηση του προγράμματος
επιμόρφωσης, δεν συνιστά αρνητική αξιολόγηση της επιστημονικής και επαγγελματικής τους
κατάρτισης και ικανότητας, αλλά προκύπτει αναγκαία από τον περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων που μπορεί να καλύψει ο συγκεκριμένος επιμορφωτικός κύκλος.
Ο κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης θα ολοκληρωθεί με αξιολόγηση ως προς την επιτυχή
παρακολούθηση, η οποία θα προϋποθέτει την πλήρη συμμετοχή τους σε όλα τα σεμινάρια, αλλά
και την αξιολόγηση της συμμετοχής αυτής κατά την κρίση των διδασκόντων.
5. ΚΕΧΔ – Αποκλεισμός ευθύνης ΕΚΕΕΧΔ – Υποχρέωση διαμεσολαβητών
i.

ii.
iii.

Η εγγραφή διαμεσολαβητών στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών
Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ) του ΕΚΕΕΧΔ, ουδεμία απολύτως υποχρέωση συνεπάγεται για το
ΕΚΕΕΧΔ έναντι αυτών και έχει αποκλειστικά και μόνο την έννοια ότι έχουν διεξέλθει
επιτυχώς τις απαιτήσεις της σχετικής επιμόρφωσης.
Οι διαμεσολαβητές που εγγράφονται στον ΚΕΧΔ, παραμένουν πλήρως ανεξάρτητοι από το
ΕΚΕΕΧΔ κατά την άσκηση των διαμεσολαβητικών τους καθηκόντων.
Οι διαμεσολαβητές που θα επιλεγούν για την επιμόρφωση, εφόσον την ολοκληρώσουν
επιτυχώς και συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Επιμορφωμένων Χρηματοοικονομικών
Διαμεσολαβητών (ΚΕΧΔ) του ΕΚΕΕΧΔ, αναλαμβάνουν την υποχρέωση, Διαμεσολαβήσεις
που τους ανατίθενται μέσω του ΕΚΕΕΧΔ, να τις διενεργούν στις εγκαταστάσεις του, στο
πλαίσιο των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών υλικοτεχνικής και διοικητικής φύσης.

6. Υποβολή αιτήσεων - Πληροφορίες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, στην
ακόλουθη διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΕΚΕΕΧΔ: https://hobis.gr/applicationform .
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018.
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