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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ  

 

1. ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ 

  Το Επιστημονικό  Τεχνικό Επιμελητήριο  Κύπρου (‘ΕΤΕΚ’) ιδρύει 
Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ΕΤΕΚ (‘ Κέντρο 
ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ’) και συντάσσει Διατάξεις ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ για σκοπούς καλών 

πρακτικών του Κέντρου ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ. Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ έχει ως 
έδρα το Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ στην οδό Θησέως 9-

11, ΤΤ 1016, Λευκωσία και διαθέτει Υπηρεσία ΕΜΕΔ για υποστήριξη 
των σκοπών του. 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ 

Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ στοχεύει: 

(α) να προσφέρει σε τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, υψηλού 

επιπέδου υπηρεσίες εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών όπως  
πραγματογνωμοσύνη, διαμεσολάβηση, κριτική διαδικασία και 
διαιτησία, με ταχύτητα και με εμπιστευτικότητα, με γνώμονα την 

απονομή δικαιοσύνης και την εξυπηρέτηση του δημόσιου 
συμφέροντος. 

(β) να προάγει το θεσμό των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 
διαφορών με την ενημέρωση των πολιτών και των μελών του για τα 
οφέλη τους και με την προώθησή τους σε αρμόδιες αρχές και φορείς 

της Δημοκρατίας με σκοπό τη μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίησή τους. 

(γ) να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης, 

σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια στο τομέα των εναλλακτικών 
μεθόδων επίλυσης διαφορών και πραγματογνωμοσυνών, σύμφωνα με 

τις πρόνοιες της νομοθεσίες και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.    

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ  

Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ προσφέρει: 

(α) Υπηρεσία Διαιτησίας  

Οι διαιτησίες ρυθμίζονται από τις  Διατάξεις Διαιτησίας ΕΤΕΚ και 

διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Διαιτησίας ΕΤΕΚ. 
Τηρείται Μητρώο Διαιτητών ΕΤΕΚ, εφαρμόζεται Κώδικας Δεοντολογίας 
Διαιτητών ΕΤΕΚ, ενώ παρέχονται και πρότυπα έγγραφα για τη 

διαιτητική διαδικασία, τα οποία είναι ενσωματωμένα στους 
Κανονισμούς Διαιτησίας ΕΤΕΚ. 

(β) Υπηρεσία Κριτικής Διαδικασίας (Adjudication) 

Η Κριτική Διαδικασία ρυθμίζεται από τις  Διατάξεις Κριτικής 
Διαδικασίας ΕΤΕΚ (Adjudication Rules) και διενεργούνται σύμφωνα με 

τους Κανονισμούς Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ. Τηρείται Μητρώο 
Κριτών ΕΤΕΚ, εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Διαιτητών ΕΤΕΚ 
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αναλογικά και για τους Κριτές, ενώ παρέχονται και πρότυπα έγγραφα 
για την κριτική διαδικασία, τα οποία είναι ενσωματωμένα στους 

Κανονισμούς Κριτικής Διαδικασίας ΕΤΕΚ (Adjudication Rules). 

 (γ) Υπηρεσία Διαμεσολάβησης 

Οι διαμεσολαβήσεις ρυθμίζονται από τις  Διατάξεις Διαμεσολάβησης 
ΕΤΕΚ. Τηρείται Κατάλογος Διαμεσολαβητών ΕΤΕΚ, ενώ παρέχονται και 
πρότυπα έγγραφα για την διαδικασία της διαμεσολάβησης. 

(δ) Υπηρεσία Πραγματογνωμοσυνών 

Οι πραγματογνωμοσύνες ρυθμίζονται από τις  Διατάξεις 

Πραγματογνωμοσύνης ΕΤΕΚ. Τηρείται Μητρώο Πραγματογνωμόνων 
ΕΤΕΚ και εκδίδονται Οδηγίες προς τους Πραγματογνώμονες. 

4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ 

Το Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ διαθέτει Υπηρεσία η οποία: 

(α) παρέχει στο κοινό πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη φύση 

των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και το Κέντρο ΕΜΕΔ 
ΕΤΕΚ  

(β) παρέχει στα Μέρη πλήρη ενημέρωση και οδηγίες σχετικά με τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται στο Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ 

(γ) παρέχει διοικητική υποστήριξη και διαχειρίζεται τις οικονομικές 

παραμέτρους των διαδικασιών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 
διαφορών  σύμφωνα με τις ισχύουσες ανά περίπτωση Διατάξεις 

(δ)  παρέχει συνδρομή στα ενδιαφερόμενα Μέρη για την οργάνωση 
υποστηρικτικών υπηρεσιών, με την πληρωμή των κατάλληλων τελών 
και δικαιωμάτων 

(ε) παρέχει στα Μέρη τις κτηριακές του εγκαταστάσεις για διεξαγωγή 
διαιτησίας, κριτικής διαδικασίας ή διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες σχετικές αποφάσεις της ΔΕ 

(ζ) συγκροτεί το πρόγραμμα και παρακολουθεί τη διεξαγωγή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων / σεμιναρίων κατάρτισης / διαλέξεων / 

εκδηλώσεων κοκ σχετικών με τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης 
διαφορών και τους στόχους του Κέντρου, όπως καθορίζονται από το 

άρθρο 2 των Διατάξεων ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ και τις ισχύουσες σχετικές 
αποφάσεις της ΔΕ 

(η) σχεδιάζει και υλοποιεί την προβολή του Κέντρου ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ και 

της δράσης του 

 

 
 

 

 

Οι παρούσες Διατάξεις εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ στη συνεδρία του 03/17  


