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ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΔΡΙ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ΔΣΔΚ 

 

1. Ίδρσζη Τπηρεζίας και Γιαδικαζίας 
Γιαμεζολάβηζης 

1.1 Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή (‘ΔΕ’) ηνπ Επηζηεκνληθνύ Τερληθνύ 
Επηκειεηεξίνπ Κύπξνπ (‘ΕΤΕΚ’) ηδξύεη Υπεξεζία 

Δηακεζνιάβεζεο ΕΤΕΚ (‘Υπεξεζία’) θαη θαηαξηίδεη Δηαδηθαζία 
Δηακεζνιάβεζεο (‘Δηαδηθαζία’), γηα λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

Δηακεζνιάβεζεο ζε κέιε θαη θνηλό. 

1.2 Γηα ζθνπνύο ηεο Υπεξεζίαο θαη ηεο Δηαδηθαζίαο, σο 
Δηακεζνιαβεηέο ελεξγνύλ πξόζσπα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα 

ζην Μεηξών Δηακεζνιαβεηώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δηθαηνζύλεο θαη 
Δεκόζηαο Τάμεο (‘Μεηξών’), ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Πεξί 

Οξηζκέλσλ Θεκάησλ Δηακεζνιάβεζεο ζε Αζηηθέο Δηαθνξέο 
Νόκνπ (ν ‘Νόκνο’). 

2. Γιοριζμός Γιαμεζολαβηηή 

2.1 Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ πξνζθεύγνπλ ζε 

Δηακεζνιάβεζε (‘Μέξε’), επηιέγνπλ εθ ζπκθώλνπ 
Δηακεζνιαβεηή από ην Μεηξών.  

2.2 Σε πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία ηεο Δηακεζνιάβεζεο 
πξνβιέπεηαη ζηνπο όξνπο ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ Μεξώλ θαη ηα 

Μέξε δελ ζπκθσλήζνπλ γηα ην όλνκα ηνπ Δηακεζνιαβεηή 
εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηε ζπκθσλία ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο από ηελ εκεξνκελία ηεο επίδνζεο ηεο εηδνπνίεζεο 
γηα Δηακεζνιάβεζε, ηόηε θαζέλα από ηα Μέξε δύλαηαη λα 
απνηαζεί ζηνλ Πξόεδξν ηνπ ΕΤΕΚ γηα λα θαιέζεη ζπλάληεζε 

Μεξώλ γηα ηελ εθ ζπκθώλνπ επηινγή Δηακεζνιαβεηή από ην 

Μεηξών πξνο επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπο. Ννείηαη όηη, αλ ηα 

Μέξε δελ ζπκθσλνύλ σο πξνο ην πξόζσπν ηνπ 
Δηακεζνιαβεηή, ε Δηακεζνιάβεζε δελ δηεμάγεηαη. 

2.3 Ο Δηακεζνιαβεηήο δύλαηαη λα αξλεζεί ην δηνξηζκό ηνπ ρσξίο 
λα απαηηείηαη ε αηηηνινγία ηνπ. 

2.4 Ο Δηακεζνιαβεηήο αληηθαζίζηαηαη ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ηνπ 

από ην Μεηξών Δηακεζνιαβεηώλ ή ηεξκαηηζκνύ ηεο εληνιήο 
ηνπ ή αλάθιεζεο ηεο εληνιήο ηνπ κε ζπκθσλία ησλ Μεξώλ ή 
ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνύ ηεο εληνιήο ηνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Νόκνπ. Η επηινγή ηνπ 
αληηθαηαζηάηε απηνύ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηηο παξνύζεο 

Δηαηάμεηο. 
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3. Αμοιβή Γιαμεζολαβηηή 

3.1 Η ακνηβή ηνπ Δηακεζνιαβεηή πξνθαζνξίδεηαη ζηε Σπκθσλία 
Δηακεζνιάβεζεο, πνπ ππνγξάθεηαη από ηα Μέξε θαη ην 
Δηακεζνιαβεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Η ακνηβή ηεο 

Δηακεζνιάβεζεο πξνθαηαβάιιεηαη ζην ΕΤΕΚ ηζόπνζα από ηα 
Μέξε, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη θάηη δηαθνξεηηθό ζηε Σπκθσλία 

Δηακεζνιάβεζεο. Πνζνζηό 90% ηεο ακνηβήο θαηαβάιιεηαη ζην 
Δηακεζνιαβεηή από ην ΕΤΕΚ θαη ην ππόινηπν 10% παξακέλεη 
ζην ηακείν ηνπ ΕΤΕΚ. 

3.2 Η ακνηβή ηνπ Δηακεζνιαβεηή δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

3.2.1 Σηα €300 όηαλ ε δηαθνξά (εμαηξνπκέλσλ ηόθσλ θαη 

εμόδσλ) δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ €3.000 

3.2.2 Από 7% έσο 10% ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο όηαλ ε 
δηαθνξά (εμαηξνπκέλσλ ηόθσλ θαη εμόδσλ) θπκαίλεηαη 

κεηαμύ €3.000 θαη €10.000, κε ειάρηζην ηα €300. 

3.2.3 Από 5% έσο 7% ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο όηαλ ε 

δηαθνξά (εμαηξνπκέλσλ ηόθσλ θαη εμόδσλ) θπκαίλεηαη 
κεηαμύ €10.000 θαη €50.000, κε ειάρηζην ηα €700. 

3.2.4 Από 3% έσο 5% ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο όηαλ ε 

δηαθνξά (εμαηξνπκέλσλ ηόθσλ θαη εμόδσλ) θπκαίλεηαη 
κεηαμύ €50.000 θαη €100.000, κε ειάρηζην ηα €2.500. 

3.2.5 Από 2% έσο 3% ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο όηαλ ε 
δηαθνξά (εμαηξνπκέλσλ ηόθσλ θαη εμόδσλ) θπκαίλεηαη 
κεηαμύ €100.000 θαη €500.000, κε ειάρηζην ηα €3.000. 

3.2.6 Από 1% έσο 2% ηνπ πνζνύ ηεο δηαθνξάο όηαλ ε 
δηαθνξά (εμαηξνπκέλσλ ηόθσλ θαη εμόδσλ) ππεξβαίλεη 

ηηο €500.000, κε ειάρηζην ηα €10.000. 

3.3   Η ακνηβή ηνπ Δηακεζνιαβεηή δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε 
ηεξκαηηζκνύ ηεο δηαδηθαζίαο ιόγσ ζύλαςεο Σπκθσλίαο 

Σπκβηβαζκνύ κεηαμύ ησλ κεξώλ, ζύληαμεο Πξαθηηθνύ Με 
Επίηεπμεο Σπκθσλίαο, ζπκθσλίαο ησλ Μεξώλ γηα δηαθνπή ηεο 

δηαδηθαζίαο ή ζε πεξίπησζε πνπ έλα από ηα Μέξε παύζεη λα 
ζπλαηλεί ζηε ζπλέρηζή ηεο. 

3.4   Σε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνύ ηεο δηαδηθαζίαο γηα νπνηνδήπνηε 
ιόγν πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 3.3, ε ΔΕ απνθαζίδεη, 
γηα θάζε ππόζεζε μερσξηζηά θαη αλάινγα κε ηελ αηηηνινγία ηνπ 

ηεξκαηηζκνύ, εάλ θαη θαηά πόζν ζα επηζηξέθεηαη ζηα Μέξε 
κέξνο ή ζύλνιν ηεο ακνηβήο ηνπ Δηακεζνιαβεηή. 

3.5   Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ άιια έμνδα εθ κέξνπο ηνπ 
Δηακεζνιαβεηή, όπσο αίζνπζα ζπλεδξίαο, δηαθίλεζε, 
δαθηπινγξάθεζε θ.ι.π. απηά πιεξώλνληαη από ηα Μέξε ζην 

αθξηβέο ηνπο θόζηνο θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ακνηβή 
ηνπ Δηακεζνιαβεηή όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3.2. 
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4. Τποτρεώζεις Γιαμεζολαβηηή 

4.1 Ο Δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα εθαξκόδεη ην Νόκν θαη ηνπο 
ζρεηηθνύο Καλνληζκνύο, θαζώο θαη λα θαζνδεγείηαη από ηνλ 

Επξσπατθό Κώδηθα Δενληνινγίαο γηα ηνπο Δηακεζνιαβεηέο. 

4.2 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο Δηακεζνιάβεζεο, ηα Μέξε 
ζπκθσλνύλ, ζε ζπλελλόεζε κε ην Δηακεζνιαβεηή, ηνλ ηξόπν 

δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο, ηε δηάξθεηά ηεο, ηελ ππνρξέσζε 
ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ηεο δηαδηθαζίαο, νπνηαδήπνηε έμνδα 
ηεο δηαδηθαζίαο (εθηόο ηεο ακνηβήο ηνπ Δηακεζνιαβεηή πνπ 

πξνθαζνξίδεηαη κε βάζε ην άξζξν 3.2) θαη θάζε άιιν δήηεκα 
θξίλνπλ αλαγθαίν. Η Σπκθσλία γηα Δηακεζνιάβεζε 

ππνγξάθεηαη από ηα Μέξε, θαη ην Δηακεζνιαβεηή. 

4.3 Η δηαδηθαζία ηεο Δηακεζνιάβεζεο έρεη εκπηζηεπηηθό ραξαθηήξα 
θαη ε εκπηζηεπηηθόηεηα δεζκεύεη νπνηνλδήπνηε ιακβάλεη κέξνο 

ζε απηή, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζην Νόκν. Ο 
Δηακεζνιαβεηήο δύλαηαη, αλ ην θξίλεη ζθόπηκν, λα επηθνηλσλεί 

θαη λα δηεμάγεη ρσξηζηέο ζπλαληήζεηο κε ηα Μέξε θαη 
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ιάβεη ζε ηέηνηα ζπλάληεζε είλαη 
εκπηζηεπηηθή θαη δελ θνηλνπνηείηαη ζην άιιν Μέξνο ή ζε ηξίην 

πξόζσπν ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Μέξνπο από ην νπνίν 
ιήθζεθε ε πιεξνθνξία απηή. 

4.4 Σε πεξίπησζε επίηεπμεο ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ Μεξώλ γηα 
επίιπζε ζπλόινπ ή κέξνπο ηεο δηαθνξάο ηνπο, ν 

Δηακεζνιαβεηήο ζπληάζζεη γξαπηή Σπκθσλία Σπκβηβαζκνύ ε 
νπνία πεξηιακβάλεη: ηα ζηνηρεία ηνπ Δηακεζνιαβεηή, ηνλ ηόπν 
θαη ην ρξόλν ηεο Δηακεζνιάβεζεο, ηα ζηνηρεία ησλ Μεξώλ, ηα 

ζηνηρεία ησλ πξνζώπσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο 
Δηακεζνιάβεζεο, ηε Σπκθσλία Δηακεζνιάβεζεο θαη ηα 

δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή, ηνπο όξνπο ηεο 
ζπκθσλίαο ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ηα Μέξε θαηά ηε 
Δηακεζνιάβεζε θαη ηελ εκεξνκελία ζύλαςήο ηεο. Η Σπκθσλία 

Σπκβηβαζκνύ δύλαηαη επίζεο λα πξνβιέπεη όηη ηα κέξε 
ζπγθαηαηίζεληαη ζηελ θαηάζεζε από νπνηνδήπνηε Μέξνο, 

αίηεζεο γηα εθηέιεζε ζπκθσλίαο ζπκβηβαζκνύ. Η ζπκθσλία 
ζπκβηβαζκνύ ππνγξάθεηαη ηδηνρείξσο από ην Δηακεζνιαβεηή 
θαη ηα Μέξε. Ο Δηακεζνιαβεηήο παξέρεη αληίγξαθν ηεο 

Σπκθσλίαο Σπκβηβαζκνύ ζηα κέξε θαη ζην ΕΤΕΚ απζηεξά γηα 
ζθνπνύο αξρείνπ ΕΤΕΚ. 

4.5 Σε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο θαηά ηε 
Δηακεζνιάβεζε, ν Δηακεζνιαβεηήο ζπληάζζεη πξαθηηθό ζην 
νπνίν θαηαγξάθεη ηε κε επίηεπμε ζπκθσλίαο ζπκβηβαζκνύ θαη 

ην νπνίν ππνγξάθεηαη από ην Δηακεζνιαβεηή θαη, αλ ην 
επηζπκνύλ, από ηα Μέξε. Ο Δηακεζνιαβεηήο παξέρεη 

αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ ζηα κέξε ζηε Δηακεζνιάβεζε θαη 
ζην ΕΤΕΚ απζηεξά γηα ζθνπνύο αξρείνπ ΕΤΕΚ. 
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4.6 Πξόζσπν ην νπνίν έρεη εγγξαθεί ζην Μεηξών, νθείιεη λα 
ζπλερίδεη ηελ θαηάξηηζή ηνπ ζε ζέκαηα Δηακεζνιάβεζεο, 

νινθιεξώλνληαο παξαθνινύζεζε ηνπιάρηζην είθνζη 
ηεζζάξσλ (24) σξώλ εθπαίδεπζεο αλά ηξηεηία, ηεο πξώηεο 

ηξηεηίαο αξρνκέλεο από ηελ πάξνδν ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ 
εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζην Μεηξών Δηακεζνιαβεηώλ, 

θαη λα ππνβάιιεη ζρεηηθή βεβαίσζε ζηνλ Υπνπξγό Η 
θαηάξηηζε απηή δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηελ Υπεξεζία 
Δηακεζνιάβεζεο ηνπ ΕΤΕΚ.  

5. Παροτές Τπηρεζίας Γιαμεζολάβηζης 

5.1 Πξόηππα Έγγξαθα  

Η Υπεξεζία πξνζθέξεη ζηα Μέξε πιήξε ελεκέξσζε γηα 
ηε δηαδηθαζία ηεο Δηακεζνιάβεζεο θαη ηνπο παξέρεη ηα 

πξόηππα έγγξαθα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο Δηακεζνιάβεζεο. Τα 

πξόηππα έγγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 - Σπκθσλία Δηακεζνιάβεζεο 

 - Σπκθσλία Σπκβηβαζκνύ 

 - Πξαθηηθό κε επίηεπμεο Σπκθσλίαο 

5.2 Κέληξν δηεμαγσγήο Δηακεζνιάβεζεο 

Τν Επηκειεηήξην δηαζέηεη ηδηόθηεην Κέληξν 

Δηαηηεζίαο/Δηακεζνιάβεζεο ζηελ εληόο ησλ ηεηρώλ 
Λεπθσζία (νδόο Θεζέσο 9-11, 1016 Λεπθσζία) θαη 

δύλαηαη λα παξέρεη ηνπο ρώξνπο ηνπ ζηα Μέξε γηα ηε 
δηεμαγσγή ηεο Δηακεζνιάβεζεο.  

5.3 Εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Δηακεζνιάβεζεο  

Σύκθσλα κε ην Νόκν (άξζξα 7 θαη 12), ην ΕΤΕΚ έρεη 
αξκνδηόηεηα δηνξγάλσζεο ηνπ εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο δηάξθεηαο 40 σξώλ, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην 
γηα ηελ εγγξαθή πξνζώπνπ ζην Μεηξών, θαζώο θαη γηα 

ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 24 σξώλ 
ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα Δηακεζνιάβεζεο 

αλά ηξηεηία, γηα ζθνπνύο παξακνλήο ησλ εγγεγξακκέλσλ 
Δηακεζνιαβεηώλ ζην Μεηξών. Με βάζε απηέο ηηο 

πξόλνηεο, ην ΕΤΕΚ δηνξγαλώλεη ζην Εθπαηδεπηηθό ηνπ 
Κέληξν πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα 

Δηακεζνιάβεζεο, θαζώο θαη πξνγξάκκαηα ζπλερηδόκελεο 
εθπαίδεπζεο γηα Δηακεζνιαβεηέο, εξγαζηήξηα θαη εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηε δηαξθή επηκόξθσζε ησλ 
Δηακεζνιαβεηώλ. 
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5.4 Ελεκέξσζε θνηλνύ / πξνώζεζε δηαδηθαζίαο 

Δηακεζνιάβεζεο 

Τν ΕΤΕΚ κέζσ ηεο Υπεξεζίαο ηνπ ελεκεξώλεη ην θνηλό 

θαη ηα κέιε ηνπ γηα ηα νθέιε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
Δηακεζνιάβεζεο. Παξάιιεια, κέζσ ηεο δξάζεο ηνπ θαη 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, πξνσζεί ηε 
δηαδηθαζία ηεο Δηακεζνιάβεζεο ζε αξκόδηεο αξρέο θαη 

εκπιεθόκελνπο θνξείο, κε ζηόρν ηελ πηνζέηεζή ηεο σο 
δηαδηθαζίαο ελαιιαθηηθήο κεζόδνπ επίιπζεο δηαθνξώλ. 
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ημερομηνίας 16.12.2014. 


