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WELCOME TO 

CYPRUS ARBITRATION & MEDIATION CENTRE 

 

 

We offer administered procedures 

of Arbitration and Mediation, and 

we empower you to exercise 

greater control over your dispute 

resolution process 
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11 Florinis, 2nd  Floor, Office 202, 1065 Nicosia 

P.O Box 21446,1508 Nicosia 

Tel.: (+357) 22873300, Fax.: (+357) 22873013 

Email: info@camc.org.cy 

 

 

ΘΕΜΑ: Κριτήρια εγγραφής στο μητρώο Διαιτητών του Κυπριακού Κέντρου 

Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (C.A.M.C)                                             

1. Το μητρώο Διαιτητών χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τη κλίμακα της 

διαφοράς που αποτελεί αντικείμενο της διαιτησίας: 

 

1.1. Διαφορές μέχρι €10.000 

1.2. Διαφορές από €10.001-500.000 

1.3. Διαφορές πάνω €500.001.  

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να επιλέξουν μέχρι τρείς από τις πιο κάτω κατηγορίες, 

ως θέματα που εμπίπτουν μέσα στις ειδικές τους γνώσεις:  

 

2.1. Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά 

2.2. Ανταγωνισμός και Εμπόριο 

2.3. Πνευματική Ιδιοκτησία 

2.4. Τεχνολογία της πληροφορίας, Επικοινωνίες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

2.5. Θέματα που εμπίπτουν στον κατασκευαστικό και μηχανολογικό τομέα  

2.6. Εταιρικά θέματα και διαφορές μετόχων  

2.7. Εργατικές Διαφορές 

2.8. Ναυτιλιακές Διαφορές 

2.9. Ενέργεια  

2.10. Ακίνητη Ιδιοκτησία 

2.11. Εμπιστεύματα 

2.12. Eπενδύσεις και επενδυτικές συνθήκες  

2.13. Αναδιάρθρωση και αφερεγγυότητα 

2.14. Θέματα εποπτικής/κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory) 

 

3. Στο Μητρώο Διαιτητών δύναται να εγγραφεί οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο 

πληροί τα κάτωθι κριτήρια (3.1-3.6):  

 

3.1. είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα και 

είναι κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τον περί 

Δικηγόρων Νόμο και ασκεί τη δικηγορία για τουλάχιστον, 

 

3.1.1.  5 (πέντε) συναπτά έτη, αναφορικά με την Κατηγορία που καθορίζεται 

στο άρθρο 1.1. πιο πάνω, 
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3.1.2. 7 (επτά) συναπτά έτη, αναφορικά με την Κατηγορία που καθορίζεται στο 

άρθρο 1.2. πιο πάνω,  

 

3.1.3. Πάνω από 10 (δέκα) συναπτά έτη αναφορικά με την Κατηγορία που 

καθορίζεται στο άρθρο 1.3. πιο πάνω, και 

 

3.2. έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα σε  

 

3.2.1. 3 υποθέσεις διαιτησίας υπό την ιδιότητα του δικηγόρου ή έχει εκδώσει 

τουλάχιστον [2] αιτιολογημένες διαιτητικές αποφάσεις υπό την ιδιότητα 

του διαιτητή ή μέλους διαιτητικού δικαστηρίου αναφορικά με την πρώτη 

κατηγορία,   

3.2.2. 8 υποθέσεις διαιτησίας υπό την ιδιότητα του δικηγόρου ή έχει εκδώσει 

τουλάχιστον [5] αιτιολογημένες διαιτητικές αποφάσεις υπό την ιδιότητα 

του διαιτητή ή μέλους διαιτητικού δικαστηρίου αναφορικά με την δεύτερη 

κατηγορία 

3.2.3. 12 υποθέσεις διαιτησίας υπό την ιδιότητα του δικηγόρου ή έχει εκδώσει 

τουλάχιστον [8] αιτιολογημένες διαιτητικές αποφάσεις υπό την ιδιότητα 

του διαιτητή ή μέλους διαιτητικού δικαστηρίου αναφορικά με την τρίτη 

κατηγορία, ή 

3.2.4. κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ισοδύναμο τίτλο σε θέματα 

διαιτησίας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής ή αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαιτητών (διάρκειας 

τουλάχιστον 40 ωρών) από αναγνωρισμένα θεσμικά διαιτητικά κέντρα ή 

οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή είναι Εταίρος του CIArb (ή 

άλλου αναγνωρισμένου επαγγελματικού σώματος ή οργανισμού διαιτησίας 

ή/και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών), και/ή έχει διοριστεί σε μητρώο 

διαιτητών αναγνωρισμένου διαιτητικού θεσμικού κέντρου όπως το 

International Chamber of Commerce, το London Court of International 

Arbitration, το International Center for Settlement of Investment Disputes 

ή το Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.  

 

3.3. δεν υπάρχουν εις βάρος του οποιεσδήποτε καταδικαστικές αποφάσεις  από το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου μέσα στα 

τελευταία πέντε χρόνια για πειθαρχικά αδικήματα που αφορούν ανεντιμότητα 

και/ή που οδήγησαν σε στέρηση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος από τον 

αιτητή, και 

 

3.4.  έχει λευκό ποινικό μητρώο, και 

 

3.5. έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του 
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4. Πρόσωπο δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Διαιτητών κατόπιν σχετικής 

πρόσκλησης του Συμβουλίου ή αίτησης του ίδιου, η οποία εξετάζεται από το 

Συμβούλιο με βάση τα κριτήρια της ανωτέρω παραγράφου (3). To Διοικητικό 

Συμβούλιο κατ’ εξαίρεση δύναται να εντάξει στα μητρώα μη μέλη του Παγκύπριου 

Δικηγορικού Συλλόγου αλλά μέλη δικηγορικού συλλόγου ή αντίστοιχης αρμόδιας 

αρχής άλλης χώρας, τα οποία έχουν την απαραίτητη γνώση και πείρα σε θέματα 

διαιτησίας ή γενικά στην επίλυση διαφορών και είναι εγνωσμένου κύρους, 

εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τα κριτήρια της παραγράφου 3.  

 

5. Πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διαιτητών πρέπει να συμμετέχει σε 

προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης σε θέματα Διαιτησίας διάρκειας 5 ωρών ανά 

έτος που να διεξάγονται από αναγνωρισμένα θεσμικά διαιτητικά κέντρα ή 

οργανισμούς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 

 


