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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ιδέα του εξωδικαστικού ή εναλλακτικού τρόπου επίλυσης των διαφορών (Alternative 

Dispute Resolution – A.D.R.), γνωστή από αρκετών ετών στο εξωτερικό, εμφανίζει τα 

τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα σημάδια ωρίμανσης, προώθησης και «δειλής» διάδοσης. 

Οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών ουσιαστικά αποτελούν ένα παράλληλο 

σύμπαν προς το κρατικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, του οποίου τα κενά και 

μειονεκτήματα έρχονται να καλύψουν και να εκμεταλλευτούν προς την καθιέρωσή 

τους. Η έννομη τάξη και η πρακτική έχουν διαμορφώσει περισσότερους από έναν 

εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών, όπως την διαπραγμάτευση, την 

συμφιλίωση/συνδιαλλαγή, την κρίση από διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, τον 

διάλογο μεταξύ ομάδων ενδιαφέροντος, την προληπτική γνωμάτευση από τρίτο, τη 

δεσμευτική απόφαση εμπειρογνώμονα, τη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση. 

Από τις μεθόδους αυτές, η πλέον ανερχόμενη και ελπιδοφόρα είναι ο θεσμός της 

διαμεσολάβησης, της οποίας τα πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες, το θεσμικό 

πλαίσιο, τον τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες υλοποίησης πραγματεύεται η 

παρούσα εργασία, εστιάζοντας στο ελληνικό δίκαιο και την ελληνική πραγματικότητα. 

Σχετική αναφορά γίνεται και σε θέματα ναυτιλίας, όπου το ελληνικό στοιχείο 

κυριαρχεί παγκοσμίως και οφείλει να πρωτοπορεί και -κατά μία έννοια- να 

επιβάλλεται, λειτουργώντας προς το συμφέρον όχι μόνον της ελληνικής πλοιοκτησίας 

και εφοπλισμού, αλλά και ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας. Αν είναι αργά για τον 

Πειραιά να αναδειχθεί σε κέντρο ναυτικής διαιτησίας λόγω της «παραδοσιακής» 

υπεροχής του Λονδίνου και άλλων πόλεων στον τομέα αυτό, σίγουρα υπάρχει τόπος 

εθνικών συμφερόντων πάσης φύσεως (πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών) για την 

ανάδειξη και καθιέρωση του Πειραιά σε κέντρο ναυτικής διαμεσολάβησης, ενώ τα 

οφέλη θα ήταν ενδεχομένως τα ίδια, ή και περισσότερα.  

 

Λέξεις-κλειδιά: διαμεσολάβηση, εναλλακτική επίλυση διαφορών, Ε.Ε.Δ., 

διαμεσολαβητής    
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ABSTRACT 

 

The idea of out of court or alternative dispute resolution (A.D.R.) that has been known 

abroad since several years, bears in Greece the last few years signs of maturation, promotion 

and timid diffusion.  Alternative dispute resolutions are in reality an alternative universe to 

the state system of justice administration, whose gaps and disadvantages are to be covered 

and used by A.D.R.s for their establishment.  Law and order and practice have formulated 

more than one A.D.R.s such as negotiation, conciliation, critique from managers, dialogue 

between the stakeholder groups, preventive expert opinion from a third party, binding 

decision from an expert assessor, arbitration, and mediation.   

Among all these methods, the most up-and-coming and hopeful is the A.D.R. of 

mediation, whose advantages, peculiarities, institutional framework, functional 

operation, and procedures of materialisation are the object and scope of the present 

project focusing in the Greek laws and the Greek reality. Relevant references are made 

to issues of shipping, where the Greek element dominates globally and ought to 

innovate and in a sense enforce itself, working for the benefit not only of Greek ship 

owners and shipping but also the whole of the Greek economy. If it is late for Piraeus 

to rise as a centre of shipping arbitration due to the “traditional” lead of London and 

other cities in this field there is with certainty a place of national interests of all kinds 

(political, economic, societal) for the emergence and establishment of Piraeus to a 

centre of shipping mediation, while the benefits would likely be the same or even 

more.   

 

Keywords: mediation, alternative dispute resolution, A.D.R., mediator  
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 1  Γαβριήλ Αποστολίδης 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι κοινή παραδοχή ότι η καθυστέρηση στο ελληνικό σύστημα απονομής της 

Δικαιοσύνης επιτείνει το αίσθημα ατιμωρησίας και έλλειψης δικαίου για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Η εξεύρεση μέσων για την ταχύτερη λειτουργία της Δικαιοσύνης  τα τελευταία 

έτη ήταν πιο επιτακτική από ποτέ, αποτελώντας πάγιο αίτημα των πολιτών και των 

παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Με την ψήφιση του Ν. 3898/2010 και την εισαγωγή του 

θεσμού της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με διαμεσολάβηση δίνεται πλέον η 

δυνατότητα στα μέρη μίας διαφοράς1, να επιχειρήσουν μαζί με τους πληρεξουσίους 

δικηγόρους τους, εξωδικαστική επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς με τη βοήθεια ενός ειδικά 

εκπαιδευμένου τρίτου, του διαμεσολαβητή.  

Ο διαμεσολαβητής, θα πρέπει υποχρεωτικά να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του 

ιδιότητες που αποτελούν εχέγγυα αξιοπιστίας, όπως ουδετερότητα, εχεμύθεια, βαθειά γνώση 

του θεσμού της διαμεσολάβησης και εν γένει της νομοθεσίας, και κοινωνική πείρα. Την 

κατάρτιση των Διαμεσολαβητών παρέχουν ειδικοί προς τούτο φορείς, δραστηριοποιούμενοι 

με τη νομική μορφή των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών υπό κρατική άδεια, ενώ η 

πιστοποίηση των διαμεσολαβητών τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο του Κράτους και 

συγκεκριμένα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ομολογουμένως, ο θεσμός της διαμεσολάβησης τώρα διαμορφώνεται και αναπτύσσεται 

σταδιακά, για αυτό και οι εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο είναι συνεχείς. Πρόσφατα, με το 

υπ’ αριθμ. 123/2011 Π.Δ. καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις αδειοδότησης και 

λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, ενώ η εκπαίδευση των πρώτων 

διαμεσολαβητών έχει μόλις ξεκινήσει. Επίσης, πρόσφατα με απόφαση του αρμόδιου 

Υπουργού συγκροτήθηκε η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, η οποία ανέλαβε το 

έργο της πιστοποίησης των υποψήφιων διαμεσολαβητών και της εν γένει προώθησης του 

θεσμού στην Ελλάδα. Πρωτοποριακή είναι επίσης, η εισαγωγή της δικαστικής μεσολάβησης 

με τον Ν. 4055/2012, διά της οποίας θεσμοθετείται η δυνατότητα αποφυγής της δικαστικής 

οδού για την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών.  

Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση για τον θεσμό δεν βρίσκεται στο θεσμικό επίπεδο 

αλλά στο βαθμό διείσδυσης και καθιέρωσης της διαμεσολάβησης στην κοινωνική και 

οικονομική ζωή της χώρας. Η κύρια προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στη διαμόρφωση 

της κατάλληλης κουλτούρας και στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας με τον θεσμό, 
                                                
1 Χρησιμοποιείται ο όρος «τα μέρη της διαφοράς» αντί του όρου «αντίδικοι», καθ’ ότι δεν έχει προκύψει 

 ακόμα αντιδικία. Σκοπός του θεσμού άλλωστε είναι να μην προκύψει τέτοια. 
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ενώ είναι επιβεβλημένη η επαγρύπνηση για την ορθή λειτουργία του και για τη διατήρηση 

των επιμέρους χαρακτηριστικών του, που αποτελούν τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα. 

Στο κομμάτι αυτό η ελληνική κοινωνία και οικονομία καλείται να αλλάξει άρδην και 

δυστυχώς, είναι ευρέως δεκτό, ότι η διαμορφωθείσα κοινωνική κουλτούρα μας σε θέματα 

απονομής δικαιοσύνης τείνει προς την (χρονοβόρα και πολυέξοδη) ηθική δικαίωση της 

δικαστικής απόφασης, και όχι προς (ταχεία και φθηνότερη) συμβιβαστική προώθηση των 

συμφερόντων μας. Για την επιτυχία της διαμεσολάβησης απαιτείται η ενημέρωση πολιτών 

και επιχειρηματικού κόσμου για την ύπαρξη, τη λειτουργία, τη σημασία και τα 

πλεονεκτήματα του θεσμού, καθώς και για τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτός 

στην ταχεία εκκαθάριση πλήθους εκκρεμών αστικών και εμπορικών υποθέσεων και στην 

αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, τα οποία θα μπορέσουν επιτέλους να ασχοληθούν με 

υποθέσεις, η επίλυση των οποίων απαιτεί πραγματικά δικαστική διάγνωση.  

Ασφαλώς, η διαμεσολάβηση δεν πρόκειται για αυτόματη λύση των χρονιζόντων 

προβλημάτων της ελληνικής δικαιοσύνης, ούτε διεκδικεί εκ της συστάσεώς της άκριτη και 

δογματική αποδοχή. Η λειτουργία του θεσμού χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση και 

επικαιροποίηση, ώστε να επιλύονται τυχόν προβλήματα και να αποφεύγονται τυχόν 

δυσλειτουργίες του και να παραμένει ιδιαιτέρως ελκυστικός για όσους ενημερωθούν και 

αποπειραθούν να καταφύγουν σε αυτόν.  

Ειδικότερα, ο θεσμός της διαμεσολάβησης συνιστά ένα από τα πλέον ισχυρά όπλα 

στην προσπάθεια για ταχύτερη επίλυση των αστικών και εμπορικών διαφορών, με πολλαπλά 

πλεονεκτήματα σε επίπεδο χρόνου και κόστους2. Επίσης, αντίθετα με την δικαστική κρίση, 

πρέπει να τονισθεί ότι στη διαμεσολάβηση η τελική απόφαση αποτελεί προϊόν της 

διαπραγμάτευσης και της ελεύθερης βούλησης των ίδιων των μερών, με αποτέλεσμα να είναι 

ιδιαιτέρως υψηλά τα ποσοστά συμμόρφωσης και υλοποίησης των σχετικών συμφωνιών. Η 

άμεση επιτυχία μιας διαμεσολάβησης εξασφαλίζει κοινωνική ειρήνη και αρμονικές σχέσεις 

μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.  

Έτσι, ο θεσμός της διαμεσολάβησης, εκτός από θεσμικό κεκτημένο για την επίλυση 

αστικών και εμπορικών διαφορών, θα αναδειχθεί σε φορέα ανάπτυξης και ενίσχυσης της 

εγχώριας οικονομίας. Η διαμεσολάβηση, ως ο πλέον σύγχρονος και αποτελεσματικός 

μηχανισμός επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας δικαίου, 

απαραίτητες για τον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας. Η ύπαρξη σύγχρονων και ευέλικτων 

                                                
2 Συνήθως, οι διαφορές που εισάγονται σε διαμεσολάβηση επιλύονται σε διάστημα ορισμένων ωρών ή 

 ημερών. 
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μηχανισμών, μέσω των οποίων οποιαδήποτε διαφορά θα λύνεται γρήγορα και με μικρό 

κόστος, συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην επιχειρηματικότητα.  

Τέτοιες δομές είναι περιζήτητες στη ναυτιλία, η οποία αποτελεί κινητήριο μοχλό της 

ελληνικής οικονομίας. Ας μην διαφεύγει της προσοχής μας, ότι η ελληνική ναυτιλία και 

ναυτοσύνη, έννοιες συνυφασμένες με την διαχρονική και επιτυχημένη αντιμετώπιση 

προκλήσεων, κυριαρχούν παγκοσμίως και μπορούν να επιβάλλονται, λειτουργώντας προς το 

συμφέρον όχι μόνον της ελληνικής πλοιοκτησίας και εφοπλισμού, αλλά και ολόκληρης της 

εθνικής οικονομίας.  

Τα οφέλη από την ανάδειξη και καθιέρωση του Πειραιά σε κέντρο ναυτικής 

διαμεσολάβησης είναι προφανή, τόσο για την ελληνική ναυτιλία, όσο και για την ελληνική 

οικονομία και κοινωνία. Η κατάλληλη νομική και θεσμική παιδεία για την υποστήριξη του εν 

λόγω εγχειρήματος υπάρχει, ενώ, οι όποιες ελλείψεις σε υποδομή, μπορούν να καλυφθούν. 

Τα σχέδια της Διοίκησης για την μετατροπή μέρους της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του 

Ελληνικού σε επιχειρηματικό κέντρο, θα προσλάμβαναν ιδιαίτερη αίγλη, αλλά και θα 

προσέδιδαν ιδιαίτερα οφέλη στην ελληνική ναυτιλία και οικονομία, αν συμπεριελάμβαναν 

ένα διεθνές κέντρο ναυτικής διαμεσολάβησης, το οποίο θα απασχολούσε ελληνικό 

ανθρώπινο κεφάλαιο και θα διεπόταν από το ελληνικό δίκαιο περί διαμεσολάβησης, αλλά θα 

διενεργούσε διεθνείς διαμεσολαβήσεις στα πλαίσια του παγκόσμιου χαρακτήρα της 

ναυτιλίας. 

 



   4  Γαβριήλ Αποστολίδης 

1. Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

Τα χρόνια προβλήματα και οι λειτουργικές δυσλειτουργίες του ελληνικού 

συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, ήτοι το υψηλό κόστος της προσφυγής στα 

δικαστήρια για την επίλυση μιας ιδιωτικής διαφοράς, σε συνδυασμό με το μεγάλο 

χρονικό διάστημα που απαιτείται πλέον για την έκδοση δικαστικής απόφασης επί της 

διαφοράς, ακόμα και σε πρώτο βαθμό, έχει καταστήσει την προσφυγή στα κρατικά 

δικαστήρια ασύμφορη. Άλλοτε σπασμωδικά και άλλοτε οργανωμένα, για την 

αντιμετώπιση της παθογένειας αυτής του ελληνικού δικαϊικού συστήματος, 

θεσμοθετήθηκαν εναλλακτικά μέσα επίλυσης των διαφορών ή αλλιώς, εναλλακτικοί / 

εξωδικαστικοί / συμβιβαστικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών3 (Ε.Τ.Ε.Δ.)4, είτε ως 

αποτέλεσμα αποκλειστικά της κρατικής πρωτοβουλίας, είτε με πρωτοβουλία του 

ιδιωτικού τομέα, είτε με την συνεργασία και των δύο. Κύριο χαρακτηριστικό και 

μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ε.Τ.Ε.Δ. αποτελούν το μικρό κόστος και η 

μεγάλη ταχύτητα της διαδικασίας αποκατάστασης της κοινωνικής ειρήνης.  

Στην Ελλάδα, αν και η επιχειρηματική και νομική κουλτούρα δεν ευνόησε την 

επικράτηση των Ε.Τ.Ε.Δ., υφίστανται σήμερα οι εξής φορείς συμβιβαστικής επίλυσης 

διαφορών: 

 Ο Συνήγορος του Καταναλωτή5, ο οποίος αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο 

την φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Αποτελεί 

Ανεξάρτητη Αρχή που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης6. Επίσης, λειτουργεί και 

ως συμβουλευτικός θεσμός στο πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβλημάτων που 

εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. Στην εποπτεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή υπάγονται 

και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της 

χώρας. Με την ίδρυση και ύπαρξη του Συνηγόρου, η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει 

εναρμονιστεί με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των συμπερασμάτων της 

Πράσινης Βίβλου για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων Διαμεσολαβητών που 

είναι επιφορτισμένοι με την αντιμετώπιση καταναλωτικών διαφορών, αλλά και με μια σειρά 

άλλων νομικών κειμένων που αναφέρονται στο ζήτημα του σχηματισμού τέτοιων θεσμών σε 

επίπεδο κρατών-μελών και περαιτέρω στη δημιουργία ενός Διακοινοτικού Δικτύου εθνικών 

                                                
3 Alternative Dispute Resolution. 
4 A.D.R. 
5 Consumer’s Ombudsman. 
6 Ν. 3297/2004. 
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Οργάνων εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών7. 

 Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού8, είναι επιτροπές που έδρευαν στις κατά 

τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας και στις οποίες μπορούσαν να προσφεύγουν 

οι πολίτες - καταναλωτές για τη φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με προμηθευτές9. Με 

το άρθρο 3 του Ν. 3297/2004 η αρμοδιότητα της συγκρότησης των Ε.Φ.Δ. πέρασε στον 

Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος µε απόφασή του μπορούσε να διορίζει και να παύει τα 

µέλη τους. Παράλληλα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή απέκτησε τη δυνατότητα 

επανεξέτασης των πορισμάτων των Επιτροπών, διασφαλίζοντας έτσι την ενότητα των 

αποφάσεων των περιφερειακών αυτών οργάνων και την ομοιόμορφη εφαρμογή των 

ουσιαστικών και δικονομικών διατάξεων. Σκοπός της υπαγωγής των Ε.Φ.Δ. στον Συνήγορο 

του Καταναλωτή υπήρξε η ενδυνάμωση του κύρους και της αξιοπιστίας του θεσμού και η εν 

γένει αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών, ο ρόλος των οποίων έγινε κατ’ αυτόν 

τον τρόπο περισσότερο ουσιαστικός και αποτελεσματικός. Με την παρ. 2 του άρθρο 94 του 

Ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης» (πρόγραμμα «Καλλικράτης») 

η αρμοδιότητα της σύστασης των Ε.Φ.Δ., καθώς επίσης της τήρησης αρχείων των 

πορισμάτων τους και της τήρησης μητρώου καταναλωτών, μεταβιβάστηκε στους νέους  

Δήμους, προκειμένου ο θεσμός αυτός να συνεχίσει το έργο του στο καινούργιο οργανωτικό 

σχήμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μας10.  

 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή11, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του 

Συνηγόρου του Καταναλωτή12, παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε καταναλωτές 

που πραγματοποιούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να 

γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να πραγματοποιούν ασφαλείς συναλλαγές με βάση την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προστασίας καταναλωτή. Το εν λόγω κέντρο υπηρετεί την 

ανάγκη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που προκύπτουν σε διασυνοριακές 

συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, οι οποίες έχουν ανακύψει από 

συναλλαγές που οι καταναλωτές πραγματοποίησαν σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εκτός της χώρας διαμονής τους13.  

 Δίκτυο FIN-NET: Το FIN-NET έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και αποτελεί ένα δίκτυο εθνικών εξωδικαστικών δομών της Ευρωπαϊκής 
                                                
7 http://www.synigoroskatanaloti.gr. 
8 Conciliation Comission. 
9 Ν. 2251/1994. 
10 Ομοίως με υποσημείωση υπ’ αριθμ. 7. 
11 European Consumer’s Center. 
12 Ν. 3844/2010. 
13http://www.synigoroskatanaloti.gr/index_ecc.html.  
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Οικονομικής Περιοχής14 που αποσκοπεί στην συμβιβαστική επίλυση διαφορών 

διασυνοριακού χαρακτήρα ανάμεσα στους καταναλωτές και σε παρόχους 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών15. Σκοπός του FIN – NET είναι να  υποδεικνύει και να 

ενημερώνει το ένα μέρος μίας διασυνοριακής διαφοράς χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα 

για τις υπάρχουσες δομές Ε.Τ.Ε.Δ. στην έτερη, προς το μέρος αυτό, χώρα16.  

 Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών17 που ασχολείται με τις 

διαφορές καταναλωτών που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές με τράπεζες σε εθνικό 

επίπεδο. Ο Μ.Τ.Ε.Υ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στο κεφάλαιο της οποίας 

συμμετέχουν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.), ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων 

Αθηνών (Σ.ΜΕ.Χ.Α.) και η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.). Αποστολή του είναι να 

εξετάζει αμερόληπτα, εχέμυθα, με διαφανείς διαδικασίες και εντελώς δωρεάν, διαφορές που 

ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών, επιδιώκοντας τη 

φιλική διευθέτησή τους. Στον Μ.Τ.Ε.Υ. απευθύνονται καταναλωτές, επαγγελματίες και 

μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 1.000.000 ευρώ, εξαιρoυμένων των 

γεωργικών, δασικών, αλιευτικών και μεταφορικών επιχειρήσεων. Επίσης, στον Μ.Τ.Ε.Υ. 

μπορούν να απευθυνθούν επενδυτές που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρίες, εφόσον οι 

συναλλαγές τους δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο Μ.Τ.Ε.Υ. εξετάζει 

διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών (καταθέσεις, δάνεια, 

κάρτες κ.λπ.) αλλά και επενδυτικών υπηρεσιών (μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κ.λπ.) 

που προσφέρονται από τράπεζες ή επενδυτικές εταιρίες (Χρηματιστηριακές Εταιρίες, 

Εταιρίες μέλη της Ε.Θ.Ε και Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης) που συμμετέχουν ή 

συνεργάζονται με τον θεσμό και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα18. Παράλληλα, ο 

συγκεκριμένος φορέας δραστηριοποιείται και στο δίκτυο FIN-NET, όπου και 

χειρίζεται αντίστοιχες υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα. 

 Ο Ειρηνοδίκης19 σύμφωνα με το άρθρο 208 Κ.Πολ.Δ.  Ειδικότερα, όποιος έχει 

την πρόθεση να ασκήσει αγωγή μπορεί πριν από την κατάθεσή της, να ζητήσει τη 

συμβιβαστική επέμβαση του κατά τόπον αρμόδιου ειρηνοδίκη για την εκδίκαση της 

αγωγής, έστω και αν αυτός είναι καθ' ύλην αναρμόδιος.  

                                                
14 Χώρες της Ε.Ε. και οι Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν. 
15 Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες. 
16 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm 
17 Ombudsman for Banking – Investment Services. 
18 http://www.hobis.gr. 
19 Judge of County Court. 
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 To Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας20, μία εκ των αρμοδιοτήτων του οποίου, είναι 

να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά για την επίλυση των ατομικών ή συλλογικών διαφορών 

εργασίας. Με τη συνδρομή υπαλλήλου του Σ.ΕΠ.Ε. και κατόπιν αιτήσεως του 

εργαζομένου, αναζητούνται τρόποι επίλυσης της διαφοράς ανάμεσα στον εργοδότη και 

τον εργαζόμενο21. Σημειωτέον ότι η διαδικασία αυτή είναι ανέξοδη. 

 Η Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων22, στις αρμοδιότητες της 

οποίας υπάγεται η συμβιβαστική αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των εμπορικών 

μισθώσεων για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς της23. 

Η Επιτροπή επιλαμβάνεται των υποθέσεων κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς ενός 

τουλάχιστον των εμπλεκομένων μερών. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι 

να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την τελευταία οικειοθελή ή 

δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος ή από προηγούμενη αναφορά του ιδίου μέρους 

για την αυτή μίσθωση, και να έχει προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση για αναπροσαρμογή του 

μισθώματος προς το άλλο μέρος, χωρίς ανταπόκριση. Σημειωτέον ότι η υποβολή της 

αναφοράς δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει τις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την 

άσκηση ενδίκου βοηθήματος. Η Επιτροπή εξετάζει αντικειμενικά και αμερόληπτα τις 

υποθέσεις που άγονται ενώπιόν της με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, κατά τρόπο 

ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή 

προφορικά τις απόψεις τους και να ενημερώνονται για τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα που 

προσκομίζει το άλλο μέρος24.  

 Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης του Ν. 3898/201025, όπως το 

Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης, το 

Ελληνικό Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης και το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης 

και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «Προμηθέας».  

 O προβλεπόμενος εκ του άρθρου 102 του Ν. 3588/200726 μεσολαβητής27, ο 

οποίος ορίζεται από το Δικαστήριο με σκοπό τη διευκόλυνση επίτευξης συμφωνίας 

εξυγίανσης μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του στα πλαίσια της περίφημης 

διαδικασίας συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Πτ.Κ. Σημειωτέον, ότι στην εν λόγω διάταξη 

                                                
20 Labour Inspectorate. 
21 http://www.ypakp.gr/index.php?ID=CvAqaeXKv5cESWFZ. 
22 Άρθρο 15 του Ν. 4013/2011. 
23 Ανά περιφερειακή ενότητα. 
24 http://www.pomida.gr/misthoseis/misthoseis-emporikes-main.html. 
25 Αναλύονται διεξοδικά παρακάτω. 
26 Πτωχευτικός Κώδικας. 
27 Mediator. 
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γίνεται ευθέως αναφορά στην δυνατότητα του Δικαστηρίου να διορίσει μεσολαβητή 

πρόσωπο του Ν. 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στους Ε.Τ.Ε.Δ. ανήκουν και μη συστημικά 

διαρθρωμένες διαδικασίες, όπως η Διαπραγμάτευση28, η Συμφιλίωση/Συνδιαλλαγή29, ο 

Διάλογος μεταξύ Ομάδων Ενδιαφέροντος30, η Προληπτική Γνωμάτευση31 από τρίτο, η 

Δεσμευτική Απόφαση από Εμπειρογνώμονα και η Επιτροπή Αντιμετωπίσεως Διαφορών.  

Οι Ε.Τ.Ε.Δ. δεν αποτελούν μέρος των δικαστικών διαδικασιών και ως εκ τούτου, 

τα δικαστήρια δεν μπορούν να τις επιβάλλουν. Από τους θεσμούς αυτούς, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και δυναμική εμφανίζει πρόσφατα στην Ελλάδα ο νεοεισερχόμενος θεσμός της 

διαμεσολάβησης, της εξωδικαστικής δηλαδή επίλυσης ιδιωτικών και εμπορικών διαφορών. 

Ο νέος θεσμός αποβλέπει στην επίλυση διαφορών εκτός δικαστικών αιθουσών, με στόχο την 

αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων και συγχρόνως την διευκόλυνση επιχειρήσεων και 

πολιτών. Τα βασικά πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης, όπως και κάθε Ε.Τ.Ε.Δ., είναι 

αφενός η ταχύτητα και η ευελιξία της διαδικασίας, αφετέρου το χαμηλό κόστος σε σύγκριση 

με τη δικαστική διαμάχη, η εύκολη πρόσβαση και η απλότητα της διαδικασίας που 

διεξάγεται σε εμπιστευτική βάση. 

Η ναυτιλιακή εταιρεία «Tsavliris Salvage Group» άρχισε να χρησιμοποιεί πρόσφατα 

τον θεσμό της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης για την επίλυση διμερών εταιρικών 

διαφορών. Η διοίκησή της έμεινε εντυπωσιασμένη από την ευκολία και την ταχύτητα της 

διαδικασίας. Κατ’ εκτίμησή της μάλιστα, η διαδικασία αποδείχθηκε γρήγορη, δίκαιη, εύκολη 

και αποτελεσματική, ενώ οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν 

ολοένα και περισσότερο την διαμεσολάβηση, καθώς είναι και πιο φτηνή και αποτελεσματική 

σε σχέση με τα δικαστήρια και τις διαιτησίες.32  

 

 

 

 

 

 

                                                
28 Negotiation. 
29 Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως «conciliation». 
30 Stakeholders Dialogue. 
31 Preventive Advice. 
32 http://www.nooz.gr/page.ashx?pid=9&cid=1&aid=1231443. Άρθρο με τίτλο «Επίλυση διαφορών 

 εκτός δικαστικών αιθουσών». 
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2. ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2 του Ν. 3898/2010, «διαφορές ιδιωτικού 

δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την 

εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς». Εναλλακτικά, μπορεί να λεχθεί ότι η 

διαμεσολάβηση είναι το κατάλληλο μέσο επίλυσης, μεγάλων ή μικρών, διαφορών, 

ανεξαρτήτως είδους, αρκεί τα μέρη να έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της 

διαφοράς, δηλαδή να μπορούν να συνάψουν επ’ αυτού συμβιβασμό.  

Γενικότερα, διαφορές δεκτικές επίλυσης με το θεσμό της διαμεσολάβησης είναι 

σήμερα οι αστικές και οι εμπορικές διαφορές33, ενώ υπάρχει σαν σκέψη μελλοντικά να 

δύνανται να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση ορισμένες διοικητικές διαφορές34, χωρίς όμως επί 

του παρόντος να έχει θεσμοθετηθεί οτιδήποτε προς την κατεύθυνση αυτή. Σημειωτέον, ότι 

διαμεσολάβηση προβλέπεται και σε περιορισμένες ποινικές35 διαφορές36. 

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, διαφορές ιδιωτικού δικαίου37 που κατ’ εξοχήν 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διαμεσολάβησης, υπό την αναγκαία προϋπόθεση 

φυσικά, όπως προαναφέρθηκε, ότι τα μέρη της διαφοράς έχουν εξουσία διάθεσης του 

αντικειμένου της διαφοράς, αποτελούν ενδεικτικά: 

 Οι διαφορές οικογενειακής φύσης, π.χ. διαφορές έκδοσης διαζυγίου, επιδίκασης 

διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα, διαχωρισμού της 

οικογενειακής κινητής και ακίνητης περιουσίας, ακόμα και σε περιπτώσεις κ.λπ. Στις 

διαφορές αυτές, από τις οποίες συνήθως προκύπτουν οξύτατες και χρόνιες αντιδικίες με 

ιδιαίτερα αρνητικές επιδράσεις στη ζωή και ψυχική υγεία όχι μόνον των ίδιων των 

μερών, αλλά και των τυχόν ανηλίκων τέκνων τους, η διαμεσολάβηση εξασφαλίζει, εκ 

της φύσεώς της, την δυνατότητα ταχείας, πολιτισμένης, διακριτικής και αξιοπρεπούς 

επίλυσής τους, με ευεργετική επίδραση στην ομαλή συνέχιση της ζωής των μερών και 

των τέκνων τους. Έτσι, η οικογενειακή διαμεσολάβηση38 έχει καταστεί πλέον σε όλη την 

Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος επίλυσης των εν 

γένει διαφορών που προκύπτουν από ένα διαζύγιο.  

                                                
33 Άρθρο 2 του Ν. 3898/2010. 
34 Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, Διαδραστικό Εργαστήρι Διαμεσολάβησης, Πάτρα 25-26/1/2013.  
35 Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 3500/2006 σε περιπτώσεις πλημ./μάτων ενδοοικογενειακής 

 βίας. 
36 Ποινικά Χρονικά, Ιαν. – Φεβρουάριος 2009, τεύχος 53, Ο ρόλος του Εισαγγελέα στη διαδικασία της 

 ποινικής διαμεσολάβησης (http://www.nomikaxronika.gr/article.aspx?issue=53). 
37 Αστικού και εμπορικού δικαίου.  
38 Family Mediation. 
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 Οι διαφορές βιοηθικού περιεχομένου, δηλαδή γύρω από διλήμματα ζωής ή θανάτου, ή 

επιλογής της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης, π.χ. διαφωνία των γονέων ως προς την 

διακοπή της κύησης ή μη, όταν υπάρχουν ενδείξεις για συγγενείς ανωμαλίες του 

εμβρύου, διαφωνία των γονέων αναφορικά με την ενδεδειγμένη θεραπεία σε 

περιπτώσεις νεογνών / παιδιών με συγγενείς ανωμαλίες ή σοβαρές ασθένειες,  διαφωνία 

των συγγενικών προσώπων για την ενδεδειγμένη θεραπεία-περίθαλψη σε σοβαρές 

περιπτώσεις, διαφωνία των συγγενών για τη δωρεά οργάνων, διαφωνία του ιατρικού 

προσωπικού του νοσοκομείου με συναδέλφους ή με τη διεύθυνση του νοσοκομείου. Ο 

θεσμός αυτός39, αν και παντελώς άγνωστος στην χώρα μας, έχει μεγάλη απήχηση τα 

τελευταία χρόνια τόσο στη Δυτική Ευρώπη, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

μπορεί να αποτελέσει μία νέα προσέγγιση διευθέτησης τέτοιων διαφωνιών.  

 Οι διαφορές εργατικής φύσης, π.χ. διαφορές από την καταβολή του μισθού, υπερωριών, 

επιδομάτων κ.λπ., από μεταβολή των όρων εργασίας, από προσβλητική σε βάρος του 

εργαζομένου μεταχείριση ή διακριτική συμπεριφορά, διαφορές μεταξύ των ίδιων των 

εργαζομένων ή προϊσταμένου - υφισταμένου, από τη μορφή της σχέσης εργασίας40, από 

τη μη εμπρόθεσμη και πλήρη καταβολή ποσοστού αμοιβής επί των πωλήσεων, από τον 

χρόνο παροχής της εργασίας41, από τον τόπο παροχής της εργασίας42. 

 Οι εμπορικές διαφορές. Με την εμπορική διαμεσολάβηση επιλύονται οι διαφορές που 

προκύπτουν από τις εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες έχουν συνήθως μεγάλο οικονομικό 

αντικείμενο. Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να καλύπτουν όλο το φάσμα της εμπορικής 

δραστηριότητας μίας επιχείρησης, όπως οικονομικές διαφορές από μακροχρόνιες 

σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, εσωτερικά προβλήματα 

οικονομικής φύσης ή σχέσεων σε οικογενειακές επιχειρήσεις, θέματα εξυγίανσης με 

τράπεζες και άλλους οργανισμούς. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων δεν θέλουν να 

ρισκάρουν την επίλυση της διαφοράς τους από έναν δικαστή. Για το λόγο αυτό, η 

διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει την τελευταία απόπειρα επίλυσης της διαφοράς 

τους εξωδικαστικώς, ακόμα και μετά από προσπάθειες απευθείας διαπραγμάτευσης που 

έχουν αποτύχει. Η διαμεσολάβηση στις παραπάνω περιπτώσεις αποτελεί ένα σύγχρονο, 

απλό και ευέλικτο εργαλείο, και μπορεί να βοηθήσει αυτούς που έχουν διαφορές να τις 

                                                
39 Γνωστός και ως «βιοηθική διαμεσολάβηση». 
40Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αόριστης ή ορισμένης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 

 αντιπροσώπευσης κ.λπ. 
41 Ελαστικό ωράριο, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, βάρδιες. 

   42 Δανεισμός εργασίας, κατ’ οίκον απασχόληση, ηλεκτρονική εργασία εξ αποστάσεως. 
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επιλύσουν οριστικά, σε σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστος. Στην κατηγορία των 

εμπορικών διαφορών υπάγονται και οι υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας, προστασίας σήματος καθώς και οι πάσης φύσεως διαφορές σε υποθέσεις 

ναυτικού δικαίου και εν γένει ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, όπως οι αποζημιώσεις λόγω 

απώλειας φορτίου ή σύγκρουσης πλοίων, ναυτεργατικές απαιτήσεις, ναυλοσύμφωνα, 

κ.λπ. 

 Οι ασφαλιστικές διαφορές, δηλαδή οι διαφορές που προκύπτουν από ασφαλιστικές 

συμβάσεις εν γένει, και ειδικότερα οι διαφορές από τροχαία ατυχήματα, από συμβόλαια 

αστικής ευθύνης, από συμβόλαια ασφάλισης ζωής, από συμβόλαια υγείας, όπως ο 

καθορισμός της ασφαλιστικής αποζημίωσης, ο χρόνος καταβολής της, οι καλυπτόμενες 

καλύψεις της ασφαλιστικής σύμβασης, οι προϋποθέσεις και η απαιτούμενη διαδικασία 

καταβολής της κ.λπ.  

 Οι μισθωτικές διαφορές. Οι διαφορές αυτές αφορούν συνήθως υποθέσεις για μείωση του 

μισθώματος λόγω της οικονομικής κρίσης, όπου η προσφυγή στη δικαστική οδό δεν 

μπορεί να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα άμεσα. Περαιτέρω, στο πεδίο εφαρμογής της 

διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν υποθέσεις από την ερμηνεία μισθωτικών 

συμβάσεων, ανανέωσης43 μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και διαφορές μεταξύ 

συνιδιοκτητών σε πολυκατοικίες, 

 Οι κατασκευαστικές - πολεοδομικές διαφορές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 

π.χ. για την τιμολόγηση επιπλέον εργασιών, για εργασίες που έγιναν κακότεχνα, στις 

οποίες απαιτείται ταχύτητα επίλυσης της διαφωνίας, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση 

της εκτέλεσης του έργου. 

 Οι διαφορές από υποθέσεις ιατρικής αμέλειας44 στις οποίες εμπλεκόμενα μέρη είναι: α) 

ο ασθενής, β) οι συγγενείς του, γ) ο ιατρός και οι τυχόν συνάδελφοι του που 

ασχολήθηκαν με το περιστατικό του ασθενούς, δ) το νοσοκομείο ή η ιδιωτική κλινική 

όπου νοσηλεύτηκε ο ασθενής, κ.ά. Ουσιαστικό ζήτημα των υποθέσεων αυτών είναι το 

ιατρικό σφάλμα που έχει γίνει από τον ιατρό ή άλλο νοσηλευτικό προσωπικό του 

νοσοκομείου κατά τη διάγνωση της ασθένειας, την ενημέρωση του ασθενή για την 

πάθηση που αντιμετωπίζει και τους κινδύνους που μπορεί να διατρέχει, τη 

                                                
43 Πρόωρης ή στη λήξη. 
44 Ιατρική Διαμεσολάβηση.  
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συνταγογράφηση φαρμάκων ή θεραπειών, τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης, την 

παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης και αποθεραπείας45.  

 Οι διαφορές αθλητικής φύσης, π.χ. οικονομικές διαφορές μεταξύ αθλητών, προπονητών 

και ομάδων, εμπορικής φύσεως διαφορές στα πλαίσια του αθλητισμού κ.λπ. 

 Οι καταναλωτικές διαφορές, ιδιαίτερα οι διαφορές που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, καθώς και οι διαφορές που ανακύπτουν από τραπεζικές συναλλαγές, οι οποίες 

τα τελευταία έτη γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη στον ευρωπαϊκό χώρο. Η 

Ε.Ε. σημειώνει ότι η διαμεσολάβηση και γενικά η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, 

παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών και 

τονώνει την εμπιστοσύνη τους στην αγορά, στις επιχειρήσεις και στους φορείς 

προστασίας των δικαιωμάτων τους, καθιστώντας τα ελκυστικότερα και προωθώντας, 

παράλληλα, το διασυνοριακό εμπόριο, αυξάνοντας την ευημερία όλων των παραγόντων 

στην αγορά της Ε.Ε.46 

 Οι διαφορές γειτονικού δικαίου. Η γειτνίαση της εγκατάστασης47 και γενικά η γειτνίαση 

των ακίνητων ιδιοκτησιών πλήθους ανθρώπων, διαφορετικών μεταξύ τους, προκαλεί 

στην καθημερινότητα πλήθος διαφορών, συνήθως ήσσονος σημασίας, χωρίς όμως να 

είναι σπάνιο το φαινόμενο κλιμάκωσης και υπερδιόγκωσης τέτοιων διαφορών. Διαφορές 

όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς μίας μεσοτοιχίας ή η δυσχέρεια της χρήσης ενός 

οικοπέδου από τις εκπομπές ρύπων ή οσμών, ή από την απορροή όμβριων υδάτων εκ της 

όμορης ιδιοκτησίας, μπορούν να επιλυθούν ταχύτατα και οικονομικά μέσω της 

διαμεσολάβησης, χωρίς να παραγνωρίζεται η σπουδαιότητα της απρόσκοπτης συνέχισης 

της καθημερινής ζωής των μερών και η διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης.  

 

 

 

 

                                                

   45 Η διαδικασία της διαμεσολάβησης που ακολουθείται για την επίλυση ιατρικών διαφορών δεν διαφέρει 
 κατά τη βασική μεθοδολογία της από αυτή που εφαρμόζεται σε κάθε άλλη υπόθεση. Ωστόσο ο 
 διαμεσολαβητής ανάλογα με την εξέλιξη της συνεργασίας του με τις αντίπαλες πλευρές και την 
 πρόοδο των διαπραγματεύσεων διαμορφώνει τα στάδια της με μοναδικό στόχο να επιτύχει την 
 οριστική επίλυση της διαφοράς και την επίτευξη συμφωνίας που θα είναι κοινά αποδεκτή από όλους. 

46 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με διαδικασίες         
 εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και οικογενειακού δικαίου 
 (2013/C 131 E/01). 
47 Δηλαδή της οικιακής ή επαγγελματικής στέγης. 



   13  Γαβριήλ Αποστολίδης 

3. ΕΙΔΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

Σε πολλά νομικά συστήματα η διαμεσολάβηση διαδραματίζει σήμερα κρίσιμο ρόλο 

στο πεδίο της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Στα συστήματα αυτά έχει διαμορφωθεί για 

τη διαμεσολάβηση ένα κοινό σύνολο βασικών αρχών και κανόνων. Ειδικότερα, εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τα μέρη της διαμεσολαβητικής διαδικασίας μπορούν να βασίζονται σε 

ένα προβλέψιμο νομικό πλαίσιο, αφού σε γενικές γραμμές όλα τα Κράτη - Μέλη 

ενσωμάτωσαν στην εθνική νομοθεσία τους την Οδηγία 2008/52/ΕΚ48. Η οδηγία αυτή, 

ενθαρρύνει την προσφυγή σε διαμεσολάβηση, διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως μια ισόρροπη 

σχέση μεταξύ διαμεσολάβησης και δικαστικής διαδικασίας. Η σχέση αυτή, όπως 

διαμορφώθηκε από τα εθνικά δίκαια των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., δημιούργησε πολλές 

φορές μία ιδιότυπη «συνεργασία» ανάμεσα στο σύστημα των δικαστηρίων και στο θεσμό της 

διαμεσολάβησης.  

Η ανάπτυξη της νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των 

ευρωπαϊκών κρατών τα τελευταία χρόνια. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναγνωρίσει τα 

πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης σε πολλές περιπτώσεις. Σύμφωνα με τις διακηρύξεις 

του, τα Κράτη έχουν τη διακριτική ευχέρεια να οργανώσουν και να ρυθμίσουν τη 

διαμεσολάβηση με τον πιο πρόσφορο τρόπο, είτε μέσω του δημόσιου, είτε μέσω του 

ιδιωτικού τομέα. Οφείλουν, εντούτοις, να ακολουθήσουν συγκεκριμένες βασικές αρχές, όπως 

αυτές εξειδικεύονται στις Συστάσεις την Επιτροπής των Υπουργών. Η διαμεσολάβηση 

μπορεί να διεξάγεται εντός49 ή εκτός50 του πλαισίου της δικαστικής διαδικασίας.  

Στην ελληνική πρακτική, ο θεσμός της διαμεσολάβησης εμφανίζει μία σχετική ποικιλία 

μοντέλων και η ταξινόμηση αυτών αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Γενικά, θα μπορούσε να 

λεχθεί ότι στην Ελλάδα η διαμεσολάβηση έχει θεσμοθετηθεί και αναπτύσσεται σε τρεις 

βασικούς άξονες, ήτοι: α) την εξωδικαστική διαμεσολάβηση, β) την δικαστική μεσολάβηση 

και γ) την ενταγμένη στο δικαστήριο διαμεσολάβηση. 

Η οργάνωση του θεσμού της διαμεσολάβησης51 εξαρτάται από την ισχύουσα 

νομοθεσία που ορίζει τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχουν υπηρεσίες 

διαμεσολάβησης οι διαμεσολαβητές, οι οργανισμοί διαμεσολάβησης και οι δικαστές - 

μεσολαβητές.  

                                                
48 Παράρτημα Ι. 
49 Δικαστική ή παρά τω δικαστηρίω διαμεσολάβηση. 
50 Εξωδικαστική διαμεσολάβηση. 
51 Εξωδικαστικής, δικαστικής και ενταγμένης στο δικαστήριο. 
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4. Η ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

4.1  Εισαγωγικά 

Όπως προκύπτει από την ονομασία της, η εξωδικαστική διαμεσολάβηση52 παρέχεται 

στα μέρη ανεξάρτητα από τη δικαστική διαδικασία. Δεν οργανώνεται από τα δικαστήρια και 

δύναται να παρέχεται στα μέρη πριν, κατά τη διάρκεια ή ακόμη και μετά τη δικαστική 

διαδικασία. Οι διαμεσολαβητές και οι οργανισμοί διαμεσολάβησης παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους σε διάφορες κατηγορίες διαφορών. Ο αυξανόμενος αριθμός των εθνικών και διεθνών 

ενώσεων διαμεσολαβητών και οργανισμών διαμεσολάβησης είναι ενδεικτικός της 

αυξανόμενης δημοτικότητας του θεσμού. Κατά την προσωπική γνώμη του γράφοντος, 

ουσιαστικά πρόκειται για άλλη μία έκφανση της ελευθερίας των συμβάσεων, 

υποβοηθούμενη από το πρόσωπο του διαμεσολαβητή. 

Το νομικό έρεισμα της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης εντοπίζεται στην περ. α΄ του 

άρθρου 3 του Ν. 3898/2010, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία της διαμεσολάβησης 

μπορεί να κινηθεί με πρωτοβουλία των μερών κατόπιν συμφωνίας, πριν ή μετά την έναρξη 

της εκκρεμοδικίας.  

 

4.2  Ορισμός  

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του ελληνικού νόμου53, ως διαμεσολάβηση ορίζεται «η 

διαρθρωμένη διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας 

διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια 

διαμεσολαβητή». Εναλλακτικά η διαμεσολάβηση μπορεί να περιγραφεί ως μια εναλλακτική 

μέθοδος/τρόπος επίλυσης διαφορών (Ε.Τ.Ε.Δ.), με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη, μέσω 

μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας, σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με την απαραίτητη 

βοήθεια ενός τρίτου προσώπου της επιλογής τους, του διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια 

κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους. 

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση μπορεί να λάβει χώρα:  

α) με πρωτοβουλία των μερών, που αποδεικνύεται εγγράφως,  

                                                
52 Mediation. 
53 Ν. 3898/2010. 
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β) με πρόταση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση σε κάθε 

στάση της δίκης, η οποία, αν γίνει αποδεκτή από τα μέρη, οδηγεί σε υποχρεωτική αναβολή 

της συζήτησης σε δικάσιμο μετά την πάροδο 3μήμου,  

γ) με διαταγή από δικαστήριο άλλου κράτους- μέλους, και  

δ) εκ του Νόμου.  

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ρυθμίζεται νομοθετικά μόνο ως προς τα 

συγκεκριμένα απαραίτητα τυπικά στοιχεία της, αφού από τη φύση της πρόκειται για μια 

ελαστική διαδικασία, που καθορίζεται από το διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τα μέρη και 

ανάλογα με την εκτίμηση των στοιχείων που εξυπηρετούν περισσότερο την επίλυση της 

εκάστοτε διαφοράς. Εξυπακούεται βέβαια, ότι οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές της 

ισότητας των μερών, της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας του 

διαμεσολαβητή και της καλής πίστης των μερών αποτελούν απαραίτητους πυλώνες έδρασης 

της διαδικασίας αυτής. 

 

4.3  Διάκριση από άλλους θεσμούς 

Στην έννοια της διαμεσολάβησης δεν περιλαμβάνεται η απόπειρα συμβιβασμού που 

γίνεται από τον Ειρηνοδίκη ή το Δικαστήριο κατά την έναρξη της Δίκης σύμφωνα με τα 

σχετικά άρθρα του Κ.Πολ.Δ. Οι ουσιώδεις διαφορές είναι ότι, στην δικαστική απόπειρα 

συμβιβασμού, ο Δικαστής, σε αντίθεση με τον διαμεσολαβητή, δεν επιλέγεται από τους 

διαδίκους ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, εργατικών κυρίως διαφορών, η απόπειρα 

συμβιβασμού είναι υποχρεωτική, σε αντίθεση με την διαμεσολάβηση, που αποτελεί πάντα 

εκούσια επιλογή των ενδιαφερομένων. 

Περαιτέρω, η διαμεσολάβηση ουδεμία σχέση έχει με την διαιτησία, καθ’ ότι ο 

διαιτητής ή οι διαιτητές54, εξετάζουν την υπόθεση και εκδίδουν απόφαση δεσμευτική για τα 

μέρη, σε αντίθεση με τον διαμεσολαβητή, που δεν εκδίδει απόφαση, αλλά απλώς διευκολύνει 

τους ενδιαφερόμενους να βρουν εκείνοι λύση και να καταλήξουν σε συμφωνία, εντοπίζοντας 

με την βοήθειά του τα κοινά συμφέροντά τους. 

Η διαμεσολάβηση μπορεί να διακριθεί και από τις υπόλοιπες εξωδικαστικές 

διαδικασίες επίλυσης διαφορών, όπως την προσφυγή στο συνήγορο του πολίτη, τη 

συνδιαλλαγή και την οργανωμένη διαπραγμάτευση. Για την ευκολότερη διάκριση αυτών των 

διαδικασιών από τη διαμεσολάβηση θα πρέπει να εστιάζει κανείς στα χαρακτηριστικά 

                                                
54 Εάν προβλέπεται ή έχει συμφωνηθεί η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός διαιτητών. 
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γνωρίσματα του θεσμού της διαμεσολάβησης, ήτοι στον εθελοντικό χαρακτήρα της, στην 

ευέλικτη διαδικασία και στην έλλειψη δικαιοδοτικής αρμοδιότητας του διαμεσολαβητή. 

Θεσμοί όπως ο διαιτητής, ο συνήγορος του πολίτη ή του καταναλωτή, ο τραπεζικός 

μεσολαβητής και οι επιτροπές διακανονισμού συχνά είναι αρμόδιοι για την έκδοση  

δεσμευτικών (εν μέρει τουλάχιστον) αποφάσεων, ενώ στη διαμεσολάβηση επαφίεται 

αποκλειστικά στα μέρη, και όχι στο διαμεσολαβητή, να αποφασίσουν, εάν και πώς θα 

επιλύσουν τη διαφορά τους. Επίσης. το πρόσωπο που συντονίζει μια συνδιαλλαγή ασκεί 

μεγαλύτερη επιρροή στο αποτέλεσμα από το διαμεσολαβητή, διατυπώνοντας, για 

παράδειγμα, μια  απόφαση συνδιαλλαγής55. Ο διαμεσολαβητής, αντίθετα, προσπαθεί να 

καταστήσει τα ίδια τα μέρη ικανά να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά, ενώ πολύ σπάνια 

καταφεύγει στη διατύπωση πρότασης, και μόνον εάν το ζητήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη της διαφοράς. 

 

4.4  Θεσμικό πλαίσιο 

Όπως προαναφέρθηκε και γίνεται αντιληπτό, ο θεσμός της εξωδικαστικής 

διαμεσολάβησης τώρα αναπτύσσεται και διαδίδεται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα το θεσμικό 

πλαίσιο που τον ρυθμίζει να βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση. Ως εκ τούτου, η υπάρχουσα 

νομοθεσία είναι αρκετά σύγχρονη και διαρκώς ανανεούμενη, λόγω της προσπάθειας που 

καταβάλλουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι 

λοιποί θεσμικοί φορείς της διαμεσολάβησης για ταχύτερη προσαρμογή και καθιέρωση του 

θεσμού στην ελληνική κοινωνική και επιχειρηματική πραγματικότητα. 

Επί του παρόντος, ο θεσμός της διαμεσολάβησης προβλέπεται, ρυθμίζεται και διέπεται 

στην Ελλάδα από τα εξής παρακάτω νομοθετήματα: 

1) Νόμος υπ’ αριθμ. 3898/2010 περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές 

υποθέσεις56, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 16 παρ. 9 της από 5-12-2012 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου57. 

2) Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 123/2011 περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων 

αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και 

εμπορικές υποθέσεις58. 

                                                
55 Η απόφαση αυτή όμως είναι μη δεσμευτική. 
56 Παράρτημα II. 
57 Παράρτημα ΙΙΙ. 
58 Παράρτημα ΙV.   
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3) Υπουργική απόφαση 109087/2011 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 436/14-12-2011) περί 

συγκρότησης επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών59. 

4) Υπουργική Απόφαση 109088/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2824/14-12-2011) περί  διαδικασίας 

αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών - θέσπιση κώδικα δεοντολογίας 

διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις αυτού60, όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 107309/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3417/21-

12-2012) και ισχύει σήμερα61. 

5) Υπουργική Απόφαση 1460/2012 (ΦΕΚ Β  ́281/13-2-2012) περί καθορισμού αμοιβής 

του διαμεσολαβητή62. 

6) Υπουργική Απόφαση 34801/2012 (ΦΕΚ Β  ́ 1363/26-04-2012) περί κανονισμού 

λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών63. 

7) Υπουργική απόφαση 34802/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1363/26-04-2012) περί κανονισμού 

λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών και καθορισμού της 

διαδικασίας ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων 

διαμεσολαβητών64. 

8) Υπουργική Απόφαση 85485/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2693/4-10-2012) περί καθορισμού 

παραβόλων διαμεσολάβησης65. 

 

4.5  Οι νομοθετικές προβλέψεις της Ε.Ε. 

Αφετηρία της προαναφερθείσας νομοθετικής διαδρομής υπήρξε η υποχρέωση της 

ελληνικής πολιτείας να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2008/52 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε 

αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Με την οδηγία αυτή, η Επιτροπή ενθάρρυνε την προσφυγή 

στη διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης των διαφορών, καθώς και τον εν γένει φιλικό 

διακανονισμό των διαφορών. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, ορίζονταν οι διασυνοριακές 

διαφορές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εξαιρουμένων των φορολογικών, τελωνειακών 

ή διοικητικών υποθέσεων, καθώς και οι υποθέσεις της ευθύνης του κράτους λόγω πράξεων ή 

                                                
59 Παράρτημα ΧΙΙ. 
60 Παράρτημα V 
61 Παράρτημα VI. 
62 Παράρτημα VII. 
63 Παράρτημα VIII 
64 Παράρτημα VIII. 
65 Παράρτημα ΙΧ. 
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παραλείψεων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας66. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, 

πως κατά την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο ο Έλληνας νομοθέτης 

προέκρινε και επεξέτεινε το πεδίο εφαρμογής της και στις εγχώριες διαφορές.  

Η Οδηγία προέβλεπε ότι τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν τα δικαστήρια να προτείνουν 

στα μέρη την προσφυγή στη διαμεσολάβηση, δίχως ωστόσο να τα υποχρεώνουν σε κάτι 

τέτοιο. Ακόμα και αν οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται μέσω διαμεσολάβησης 

προσφέρονται, κατά κανόνα, περισσότερο για εκούσια εκτέλεση, η οδηγία μεριμνά ώστε όλα 

τα κράτη-μέλη να καθιερώσουν διαδικασία με την οποία να είναι δυνατόν, κατόπιν αιτήσεως 

των μερών, να επιβεβαιώνεται η συμφωνία με δικαστική ή άλλη απόφαση, ή με δικαστική ή 

άλλη πράξη, εκδιδόμενη από δημόσια αρχή. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την αμοιβαία 

αναγνώριση και την εκτέλεση σε όλη την Ε.Ε. των συμφωνιών που προκύπτουν από 

διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τους ίδιους όρους που καθορίζονται για την αναγνώριση και 

εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σε γαμικές 

διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας.  

Πρόβλεψη της οδηγίας αποτελεί επίσης η αναστολή των προθεσμιών παραγραφής. Τα 

κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα διάδικα μέρη δεν κωλύονται να κινήσουν 

δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία μετά από διαμεσολάβηση, λόγω παραγραφής ή λήξεως 

αποσβεστικής προθεσμίας. Περαιτέρω, πρόβλεψη της οδηγίας αποτελεί η διασφάλιση του 

απορρήτου και της ποιότητας της διαμεσολάβησης. Η Οδηγία προβλέπει, ότι ούτε ο 

διαμεσολαβητής, ούτε οι λοιποί εμπλεκόμενοι σε διαδικασία διαμεσολάβησης οφείλουν να 

προσκομίσουν, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με 

πληροφορίες που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο μιας διαμεσολάβησης. Αυτό γίνεται μόνον 

δεκτό, όταν αποδεικνύεται αναγκαίο για επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης, κυρίως 

προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα ενός προσώπου και όταν η 

κοινολόγηση του περιεχομένου της συμφωνίας που προέκυψε από τη διαμεσολάβηση είναι 

απαραίτητη για την εφαρμογή ή την εκτέλεση της εν λόγω συμφωνίας. Τέλος, η Οδηγία 

προβλέπει ακόμα ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την εκπαίδευση 

διαμεσολαβητών καθώς και τη σύνταξη και την εφαρμογή προαιρετικών κωδίκων 

δεοντολογίας για το επάγγελμα.  

Η Οδηγία εκδόθηκε σε συνέχεια του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για τους 

διαμεσολαβητές67 που τέθηκε σε ισχύ το έτος 2004 και της Λευκής Βίβλου του 2002, στόχος 

                                                
66 Η οδηγία δεν εφαρμόζεται στη Δανία. 
67 Παράρτημα XIV. 



   19  Γαβριήλ Αποστολίδης 

της οποίας ήταν ο απολογισμός της τότε υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τους 

εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών αστικού και εμπορικού δικαίου και η έναρξη 

ευρείας διαβούλευση των ενδιαφερόμενων κύκλων για ορισμένα θέματα νομικής φύσεως 

που σχετίζονταν με τον τομέα, ώστε να προετοιμαστούν τα συγκεκριμένα μέτρα που θα 

έπρεπε να ληφθούν.  

Τέλος, σχετικό με το θεσμό της διαμεσολάβησης και γενικά με την εξωδικαστική 

επίλυση διαφορών σε επίπεδο Ε.Ε. υπήρξε επίσης το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 

διαφορών σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και οικογενειακού δικαίου (2013/C 131 E/01)68. 

 

4.6  Χαρακτηριστικά της διαδικασίας 

Στα πλαίσια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης τα μέρη παροτρύνονται να 

συμμετέχουν ενεργά και εποικοδομητικά, να διευκολύνουν την μεταξύ τους επικοινωνία και, 

αφού αποσαφηνίσουν τα υπάρχοντα ζητήματα που δεν έχουν αντιμετωπισθεί, να 

διερευνήσουν τις πιθανότητες μίας κοινής συμφωνίας και να καρπωθούν τα ευεργετικά 

αποτελέσματα αυτής, διατηρώντας πάντα κατά νου, ότι σε κάθε περίπτωση η επιλογή και η 

διαμόρφωση της λύσης αυτής επαφίεται αποκλειστικά στα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο 

θεμελιώδης αυτός πυρήνας του θεσμού της διαμεσολάβησης καταδεικνύει και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της διαδικασίας, μίας προσήκουσας -ίσως και επιτυχούς- διαμεσολάβησης. 

Ειδικότερα: 

 Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη, που 

έχουν μια αστική ή εμπορική διαφορά, προσφεύγουν οικειοθελώς, είτε πριν, είτε μετά την 

έναρξη της δικαστικής διαμάχης. Υπάρχουν, βέβαια, περιπτώσεις όπου η προσφυγή στην 

διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική. Όπως προαναφέρθηκε, οι περιπτώσεις αυτές είναι: α) 

όταν διαταχθεί η διαμεσολάβηση από δικαστήριο Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. και β) όταν 

υφίσταται υποχρέωση διαμεσολάβησης δυνάμει του εθνικού μας δικαίου. Πέραν των 

ανωτέρω, το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου είναι εκκρεμής μια αστική ή εμπορική 

υπόθεση, μπορεί να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στην διαμεσολάβηση για να επιλύσουν 

την διαφορά τους εφόσον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, 

θεωρήσει ότι υπάρχει έδαφος για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Τα μέρη δεν είναι 

υποχρεωμένα να συμφωνήσουν με την υπόδειξη αυτή του δικαστηρίου και δεν προβλέπονται 

                                                
68 Παράρτημα XV. 
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κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με αυτήν και τούτο για να μην αλλοιωθεί ο 

οικιοθελής χαρακτήρας της διαμεσολάβησης, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της.  

 Η διαμεσολάβηση έχει απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα και πρέπει να διεξάγεται 

κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται το απόρρητο αυτής, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν 

διαφορετικά. Η έννοια της εμπιστευτικότητας αυτής είναι διττή: αφενός μεν, όσα λαμβάνουν 

χώρα κατά την διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση 

δεν καταλήξει σε συμφωνία και τα μέρη προσφύγουν στη δικαστική συνδρομή για την 

επίλυση της διαφοράς τους, ενώ ο διαμεσολαβητής, τα μέρη, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και 

όσοι άλλοι τυχόν συμμετείχαν στην διαδικασία δεν εξετάζονται ως μάρτυρες ενώπιον 

οποιουδήποτε δικαστηρίου, αφετέρου δε, ο διαμεσολαβητής μπορεί να μεταφέρει στο άλλο 

μέρος από όσα τυχόν του εκθέσει κάποιο από τα μέρη στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις που 

ενδεχομένως να έχει ο διαμεσολαβητής με το ενδιαφερόμενο αυτό μέρος, μόνον όσα ρητά 

του επιτρέψει ή του ζητήσει να μεταφέρει το μέρος αυτό.  

 Η διαμεσολάβηση είναι μια εύκαμπτη διαδικασία, με την έννοια ότι δεν διέπεται από 

τυπικούς κανόνες, για αυτό και ο τρόπος και ο ρυθμός διεξαγωγής της διαφέρει κατά 

περίπτωση, εξυπακουομένου ότι την διεύθυνση της διαδικασίας έχει – και οφείλει να έχει – ο 

διαμεσολαβητής, ο οποίος την συντονίζει και αποφασίζει πως θα προχωρήσει διαδικαστικά. 

Παραδείγματος χάριν, ο διαμεσολαβητής θα αποφασίσει ποιό από τα δύο μέρη θα αρχίσει να 

εκθέτει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και ποιά είναι η θέση του, τα παράπονα και 

οι αξιώσεις του, εάν θα έχει ή όχι κατ’ ιδίαν συνομιλίες με κάθε μέρος69, ο διαμεσολαβητής 

θα επιλύσει διάφορα θέματα, που μπορεί να προκύψουν, όπως, π.χ. αντεγκλήσεις, φραστικές 

παρεκτροπές, διακοπές κάποιου μέρους που έχει τον λόγο από άλλο κ.λ.π.., υπενθυμίζοντάς 

τους ότι η ηρεμία, σε αντίθεση με την επιθετικότητα, συντελεί καθοριστικά στην πρόοδο της 

διαδικασίας.  

 Η διαμεσολάβηση χαρακτηρίζεται και διαπνέεται από τον κανόνα της αμεροληψίας 

του διαμεσολαβητή και της ίσης μεταχείρισης των μερών. Πρωταρχικός στόχος του 

διαμεσολαβητή πρέπει να είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των μερών, που 

συμμετέχουν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης, να τους πείσει ότι είναι και θα 

παραμείνει αμερόληπτος, ότι θα δώσει ίσες ευκαιρίες έκφρασης σε όλους και να τους κάνει 

να καταλάβουν ότι, εάν επιτευχθεί συμφωνία, θα έχει επιτευχθεί αποκλειστικά από τους 

                                                
69 Εάν ο διαμεσολαβητής αποφασίσει ότι θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με ένα μέρος πρέπει υποχρεωτικά 

να έχει και με το άλλο για να μην διασαλευθούν οι ισορροπίες καθώς και η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της 
αμεροληψίας του. 
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ίδιους και ότι αυτός απλά και μόνον θα τους διευκολύνει σχετικώς. Επί τω τέλει αυτό, ο 

διαμεσολαβητής παρέχει την βοήθειά του στους ενδιαφερόμενους, διευκολύνοντάς τους να 

πλησιάσουν ο ένας τον άλλο, να αποφορτιστούν από αρνητικές διαθέσεις και επήρειες, να 

δουν τα πραγματικά συμφέροντά τους χωρίς να παραμένουν προσκολλημένοι στις αρχικές 

τους θέσεις, που μπορεί να υπαγόρευσε ο θυμός που τους διακατέχει. 

 Η διαμεσολάβηση δεν είναι δεσμευτική, με την έννοια ότι οποιοδήποτε μέρος μπορεί 

να αποχωρήσει, όποτε θέλει. Δεσμευτική καθίσταται η συμφωνία που ενδεχομένως θα 

εξευρεθεί από τους ενδιαφερόμενους από τη στιγμή κατά την οποία θα υπογραφεί από όλα 

τα μέρη.  

 Η διαμεσολάβηση διεξάγεται μεταξύ τουλάχιστον δύο προσώπων που, κατ’ αρχήν, 

έχουν αντίθετα συμφέροντα. Στο τέλος της διαδικασίας, μπορεί να αποδειχτεί ότι τα 

συμφέροντά τους συγκλίνουν. 

 Η διαμεσολάβηση μπορεί να διεξαχθεί στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης ή ακόμη και 

της ίδιας οικογένειας, όταν τα μέλη των εμπλεκομένων παρατάξεων ανήκουν στην ίδια 

επιχείρηση ή στην ίδια οικογένεια ή στην ίδια οικογενειακή επιχείρηση. Οι περιπτώσεις 

αυτές, ίσως είναι εκείνες στις οποίες η διαμεσολάβηση ενδείκνυται περισσότερο, λόγω της 

δυνατότητας διασφάλισης μελλοντικών καλών σχέσεων, που παρέχει.  

Συμπερασματικά λοιπόν, μπορεί να λεχθεί πως η δυναμική διαδικασία της 

διαμεσολάβησης διακρίνεται από ευελιξία, εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα, ουδετερότητα και 

έλλειψη υποχρεωτικής επίτευξης συμφωνίας, ενώ σημαντική είναι η ευθύνη του 

διαμεσολαβητή μόνο για την τήρηση των κανόνων της διαδικασίας και όχι για το 

αποτέλεσμα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως ο διαμεσολαβητής δεν 

ενδιαφέρεται για τη νομική βασιμότητα της υπόθεσης και προτείνει -μη δεσμευτικές- λύσεις, 

μόνο σε έσχατη περίπτωση και εφόσον του ζητηθεί αυτό από όλα τα μέρη. 

Εκ των ακριβώς ανωτέρω αναδεικνύονται επίσης, οι διαφορές ανάμεσα στη 

διαμεσολάβηση και στη δικαστική απονομή της δικαιοσύνης. Η πρώτη «βλέπει» στο μέλλον, 

εστιάζει στις ανθρώπινες σχέσεις, επιδιώκει να αποκαταστήσει σχέσεις και καταλήγει σε 

αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, με κυρίαρχο τον ρόλο των εμπλεκόμενων μερών στην 

επίτευξη αυτής. Αντίθετα, η δεύτερη «βλέπει» στο παρελθόν, εστιάζει στα γεγονότα, 

επιδιώκει να καταλογίσει πταίσματα και ευθύνες, καταλήγει με «βιαιότητα» και 

ανελαστικότητα σε νικητές και ηττημένους, ενώ τις περισσότερες φορές καθορίζεται από την 

εκπροσώπηση και τα αποδεικτικά μέσα70 των μερών. 

                                                
70 Δικηγόρους, τεχνικούς συμβούλους, πραγματογνώμονες, μάρτυρες κ.λπ. 
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4.7  Στάδια της διαμεσολάβησης 

Η νομοθεσία ρυθμίζει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης γενικόλογα γιατί «η 

υπέρμετρη τυπικότητα της διαδικασίας ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια στην προσπάθεια 

επίλυσης της διαφοράς. Η έλλειψη, σε ένα βαθμό, τυπικότητας δεν πρέπει, πάντως, να 

θεωρηθεί ότι ισοδυναμεί με την απουσία δικαιοκρατούμενης διαδικασίας. Η διαμεσολάβηση 

δεν στέκεται πέρα και υπεράνω του Δικαίου. Κατά τη διάρκειά της πρέπει να γίνονται σεβαστές 

και να διαφυλάσσονται θεμελιώδεις δικονομικές κατακτήσεις, όπως η ισότητα των μερών και η 

ανεξαρτησία και αμεροληψία του διαμεσολαβητή, χωρίς τη συνδρομή των οποίων κινδυνεύει η 

επίτευξη του σκοπού της διαμεσολάβησης»71.  

Κατά τη διαδικασία προβλέπεται η υποχρεωτική παράσταση με πληρεξούσιο δικηγόρο. 

Αν και η σχετική διάταξη του Νόμου είναι ατυχής, καθόσον η διαμεσολάβηση δεν μπορεί να 

παρομοιάζεται με διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων και να γίνεται ανάλογη εφαρμογή 

διατάξεων του Κ.Πολ.Δ., η παρουσία δικηγόρων κατά τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης 

παίζει σημαντικό και εποικοδομητικό ρόλο στην επίτευξη εφαρμόσιμης συμφωνίας και στην 

αποτύπωση της συμφωνίας αυτής στο πρακτικό διαμεσολάβησης. Σημειωτέον ότι ο 

διαμεσολαβητής ορίζεται αποκλειστικά από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους. 

Η επιλογή αυτή γίνεται είτε μέσα από τους πίνακες που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 

7 του Νόμου για τις εγχώριες διαμεσολαβήσεις, είτε μέσω άλλων, αλλοδαπών κυρίως 

φορέων παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τις διασυνοριακές διαφορές.  

Η διαδικασία καθορίζεται από το διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, δεν 

πρέπει όμως να διαφεύγει της προσοχής, ότι τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να τερματίσουν τη 

διαδικασία, εάν και όποτε το επιθυμούν. Η διατύπωση του Νόμου ως προς τη δυνατότητα 

των μερών να τερματίσουν τη διαδικασία, σημαίνει ότι σε περίπτωση εκδήλωσης της 

επιθυμίας των μερών για μη επίτευξη συμφωνίας, ο διαμεσολαβητής πρέπει άμεσα να 

τερματίσει τη διαδικασία.  

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας διευκρινίζεται ρητά, ότι δεν τηρούνται πρακτικά, 

σε αντίθεση με την διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. Ο διαμεσολαβητής στα πλαίσια 

της διαδικασίας της διαμεσολάβησης έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε επικοινωνία κατ’ 

ιδίαν με καθένα από τα μέρη. Καμία πληροφορία που λαμβάνει ο διαμεσολαβητής από το 

ένα μέρος δεν περνάει στο άλλο μέρος, χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέρους που την έδωσε. 

                                                
71 Αιτιολογική έκθεση Ν. 3898/2010. 
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Η ανεξάρτητη και αμερόληπτη εικόνα του διαμεσολαβητή στηρίζεται πάνω στη σχέση 

εμπιστοσύνης που χτίζει με τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση, για αυτό και είναι πρακτική 

κάθε συνετού διαμεσολαβητή να ρωτάει σχετικά ή να επαναλαμβάνει με παράφραση την 

πληροφορία που έλαβε και ταυτόχρονα να ζητάει τη ρητή συναίνεση του μέρους που του την 

έδωσε πριν την κοινοποιήσει στο άλλο μέρος.  

Επί του πρακτέου, μπορεί να ειπωθεί γενικά ότι στη διαμεσολάβηση διακρίνονται τα 

εξής τρία στάδια εξέλιξης της διαδικασίας:  

 Εναρκτήρια κοινή συνάντηση. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη κοινή συνάντηση 

των μερών και του διαμεσολαβητή. Σε αυτήν, τα μέρη, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από το 

διαμεσολαβητή για τη διαδικασία που θα τηρηθεί και για τον ρόλο που καλούνται να 

διαδραματίσουν, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για τη διαφορά. Έτσι, σε αυτό το στάδιο θα 

γίνει η πρώτη διερεύνηση και ο εντοπισμός των θεμάτων της διαφοράς, η πρώτη (ψύχραιμη) 

ανταλλαγή απόψεων και η βασική παράθεση θέσεων και αντιθέσεων των μερών. 

 Κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Την αρχική κοινή συνάντηση ακολουθούν ξεχωριστές 

συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και κάθε πλευράς. Αυτό δίνει την δυνατότητα σε 

κάθε μέρος να αναλύσει την αντίληψή του για τη διαφορά καθώς και τη θέση και τους 

στόχους του για την επίλυσή της με τη διαμεσολάβηση. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις 

παρίστανται τα μέρη ή οι εκπρόσωποί τους72 με πλήρη όμως εξουσιοδότηση να 

διαπραγματευθούν και να αποφασίσουν. Υπενθυμίζεται ότι οι κατ’ ιδίαν αυτές συναντήσεις 

λαμβάνουν χώρα σε καθαρά εμπιστευτική βάση και με απόλυτη εχεμύθεια. Τα έγγραφα και 

οι πληροφορίες που δίδονται στο διαμεσολαβητή, αφορούν μόνο τον ίδιο και η αποκάλυψη 

του περιεχομένου τους στο άλλο μέρος δεν επιτρέπεται χωρίς τη συναίνεση του μέρους, στο 

οποίο ανήκουν. Εδώ λαμβάνει χώρα κυρίως η αποσαφήνιση των θεμάτων της διαφοράς και η 

επικέντρωση στις επιθυμίες και τα συμφέροντα των μερών, ενώ ακολουθεί και η διατύπωση 

προτάσεων προς επεξεργασία για την εξεύρεση κοινού τόπου συμφωνίας. 

 Τελική κοινή συνάντηση & σύνταξη πρακτικού επιτυχίας/αποτυχίας. Σε συνέχεια των 

κατ’ ιδίαν συναντήσεων, τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο διαμεσολαβητής συναντώνται εκ νέου 

προκειμένου να συνειδητοποιήσουν την πρόοδο που έχει επέλθει, να εντοπίσουν τυχόν 

εναπομένοντα θέματα της διαφοράς, να διεξάγουν τις τελικές επαφές, και τελικά, να 

υπογράψουν το σχετικό πρακτικό επιτυχίας σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας. Η συμφωνία 

αποτυπώνεται σε ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο δύναται να κηρυχθεί εκτελεστό με την 

συγκατάθεση των μερών. 

                                                
72 Με ή χωρίς συμβούλους. 
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4.8  Εκτελεστότητα της συμφωνίας  

Η τήρηση των συμφωνιών που προκύπτουν από μία επιτυχή διαμεσολάβηση δεν 

εξαρτάται μόνο από την καλή θέληση των μερών. Η έννομη τάξη εξασφαλίζει, ότι τα μέρη 

έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση μπορούν να ζητούν την εκτέλεση 

του περιεχομένου της συμφωνίας, εφόσον αυτή φυσικά είναι σύννομη, δηλαδή εφόσον το 

περιεχόμενο της διαμεσολαβητικής συμφωνίας δεν αντιβαίνει στο εθνικό δίκαιο και εφόσον 

προβλέπεται η εκτελεστότητα του περιεχομένου της εν λόγω συμφωνίας. Στην ευρωπαϊκή 

οδηγία αναφέρεται επί λέξει ότι «το περιεχόμενο συμφωνίας που προκύπτει από 

διαμεσολάβηση, η οποία κηρύσσεται εκτελεστή σε ένα κράτος μέλος θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται και να θεωρείται εκτελεστό στα λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με την εφαρμοστέα 

κοινοτική νομοθεσία ή το εθνικό δίκαιο». Στην περίπτωση αυτή, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 

των άρθρων 905 επομ. Κ.Πολ.Δ., καθώς και ο Κανονισμός 44/2001/ΕΚ του Συμβουλίου της 

22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 

αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή ο 

Κανονισμός 2201/2003/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή 

δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε συζυγικές διαφορές και 

διαφορές γονικής μέριμνας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Ο Νόμος 3898/2010 προβλέπει ότι ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό που πρέπει 

να περιέχει: α) το όνομα και το επώνυμο του διαμεσολαβητή, β) τον τόπο και το χρόνο της 

διαμεσολάβησης, γ) τα ονόματα και τα επώνυμα εκείνων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 

της διαμεσολάβησης, δ) τη συμφωνία περί υπαγωγής της υπόθεσης στη διαμεσολάβηση, με 

βάση την οποία και διεξήχθη η διαμεσολάβηση, ε) τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα 

μέρη κατά τη διαμεσολάβηση ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της διαμεσολάβησης, καθώς 

και την αιτία της διαφοράς».  

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει, ότι ο Έλληνας νομοθέτης, σαφώς επηρεασμένος 

και από την απαραίτητη προϋπόθεση της διττής ιδιότητας δικηγόρου και διαπιστευμένου 

διαμεσολαβητή στο πρόσωπο του διαμεσολαβητή, αλλά περιέργως παραγκωνίζοντας τους 

υποχρεωτικά παρευρισκόμενους στη διαδικασία πληρεξούσιους δικηγόρους των μερών, 

αναθέτει την υποχρέωση σύνταξης του πρακτικού διαμεσολάβησης στο διαμεσολαβητή, 

τόσο σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, όσο και σε περίπτωση αποτυχίας. Το συμφωνητικό 

διαμεσολάβησης πρέπει να περιέχει τα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως προαναφέρθηκαν, που 

θα καθιστούν έτσι εύκολο τον προσδιορισμό, τόσο του προσώπου του διαμεσολαβητή, όσο 



   25  Γαβριήλ Αποστολίδης 

και εκείνων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, ώστε σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας 

και έναρξης ή συνέχισης της δικαστικής ή διαιτητικής διαδικασίας να μην εξετάζονται, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, ως μάρτυρες, να τηρείται το απόρρητο της διαδικασίας, 

αλλά και να διασφαλίζεται ότι οι παριστάμενοι κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης 

έχουν αντιπροσωπευτική ικανότητα και συνεπώς, δεσμεύονται ως προς αυτά που 

συμφωνούνται και αποτυπώνονται στο πρακτικό. Επίσης ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής 

της διαμεσολάβησης έχει νομική σημασία. Αξιοσημείωτη και περίεργη, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι η επιταγή του νομοθέτη να συντάσσεται το πρακτικό διαμεσολάβησης 

από το διαμεσολαβητή, ειδικά όταν τα μέρη παρίστανται υποχρεωτικά με τους 

πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Συνήθως, η σύνταξη του πρακτικού συμφωνίας είναι 

αρμοδιότητα και ευθύνη των παριστάμενων πληρεξουσίων δικηγόρων των μερών. 

Σαφέστατα βέβαια, ο ρόλος του διαμεσολαβητή και σε αυτό το τελικό στάδιο της 

διαμεσολάβησης είναι καθοριστικός, αφού θα πρέπει να ελέγξει ότι το πρακτικό συμφωνίας 

περιέχει όλα τα σημεία που συμφωνήθηκαν, να κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις στα μέρη, 

ώστε να μη μείνει κανένα αναπάντητο ή αδιευκρίνιστο ζήτημα και βέβαια να είναι 

κατανοητή η συμφωνία και εύκολα εφαρμόσιμη. Ο νόμος ορίζει επίσης στο άρθρο αυτό, ότι 

μετά το πέρας της διαμεσολάβησης, το πρακτικό υπογράφεται υποχρεωτικά, σε περίπτωση 

επίτευξης συμφωνίας, από το διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους 

τους, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, μπορεί να υπογραφεί μόνο από το 

διαμεσολαβητή.  

Ακολούθως, το πρωτότυπο του πρακτικού κατατίθεται στη Γραμματεία του αρμόδιου 

Μονομελούς Πρωτοδικείου, εφόσον ένα τουλάχιστον των μερών το ζητήσει, μαζί με ένα 

παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το οποίο έχει ορισθεί στο ποσό των εκατό (100) ευρώ73.  

Από την κατάθεσή του αυτή, το πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία 

των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό 

τίτλο, σύμφωνα με το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ του Κ.Πολ.Δ. Σύμφωνα λοιπόν με 

τη διάταξη του Νόμου, η κατάθεση του πρακτικού διαμεσολάβησης για να αποκτήσει 

εκτελεστότητα, γίνεται εφόσον το ζητήσει ένα από τα μέρη. Αντίθετα στο άρθρο 6 της 

Οδηγίας προβλέπεται ότι «Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα μέρη ή ένα εξ αυτών με τη ρητή 

συναίνεση των υπολοίπων, έχουν τη δυνατότητα να ζητούν να καταστεί εκτελεστό το 

περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση». Θα πρέπει να 

                                                
73 Υπ’ αριθμ. 85485οικ./18-9-2012 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
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σημειωθεί, ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε διαμεσολάβηση μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που 

ορίζει ο Ν. 3898/2010, είτε γιατί ο διαμεσολαβητής δεν είναι διαπιστευμένος, σύμφωνα με το 

Νόμο αυτό, είτε γιατί δεν είναι δικηγόρος, (π.χ. περιπτώσεις συμφωνητικών 

διαμεσολαβήσεων σε διασυνοριακές διαφορές) το πρακτικό διαμεσολάβησης μπορεί και πάλι 

να καταστεί εκτελεστό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 904 Κ.Πολ.Δ.: α) με το να 

περιαφθεί τον εκτελεστήριο τύπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με την έκδοση διαταγής 

πληρωμής, εφόσον στο συμφωνητικό εμφανίζεται να περιέχεται ομολογία χρέους, γ) με την 

ενσωμάτωσή του στα πρακτικά ελληνικού δικαστηρίου, τα οποία πρακτικά περιέχουν 

συμβιβασμό των μερών. 

 

4.9  Δικονομικά ζητήματα 

Βάσει της διάταξης του άρθρου 11 του Νόμου 3898/2010, η προσφυγή στη 

διαμεσολάβηση διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως των 

αξιώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολαβήσεως. Όπως επισημαίνεται  

«η προστασία και η διαφύλαξη των αξιώσεων των μερών που υπάγονται στη διαδικασία της 

διαμεσολάβησης απαιτεί έναν ελάχιστο βαθμό συμβατότητας των κανόνων του δικονομικού 

και ουσιαστικού δικαίου αναφορικά με την παραγραφή των αξιώσεων αυτών και τις 

αποσβεστικές προθεσμίες, ώστε να μην αποθαρρύνεται και να μην ανακόπτεται η 

διαμεσολάβηση εξαιτίας του επαπειλούμενου κινδύνου απόσβεσης των εν λόγω αξιώσεων»74. 

Περαιτέρω, κρίσιμο χρονικό σημείο για τη διακοπή της παραγραφής και της 

αποσβεστικής προθεσμίας είναι η προσφυγή στη διαμεσολάβηση κατά τις διατάξεις του 

Νόμου. H σύναψη της συμφωνίας για την υπαγωγή της διαφοράς στη διαμεσολάβηση δεν 

αποκλείει την προσφυγή στα πολιτειακά δικαστήρια, αλλά απαιτείται και πραγματική 

προσφυγή στη διαμεσολάβηση, ώστε να αποκλειστεί προσωρινά και μέχρι περατώσεώς της, 

η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, δηλαδή μόνο σε περίπτωση πραγματικής προσφυγής 

σε διαμεσολάβηση κωλύεται προσωρινά η έναρξη της δίκης. Άλλωστε, ρητά επισημαίνεται 

στην αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, σχετικά με τις συνέπειες της συμφωνίας για προσφυγή 

στη διαμεσολάβηση, ότι αντίθετα απ’ ότι συμβαίνει στη συμφωνία για τη διαιτησία, η 

συμφωνία για προσφυγή στη διαμεσολάβηση δεν συνεπάγεται δικονομικές συνέπειες, με την 

έννοια του αποκλεισμού της προσφυγής στα κρατικά δικαστήρια.  

                                                
74 Αιτιολογική έκθεση του Ν. 3898/2010. 
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Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας, το δικαστήριο, στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση, 

μπορεί να καλέσει τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά 

τους και εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν σχετικώς, αναβάλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της 

υποθέσεως σε άλλη δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν 

του εξαμήνου. 

Πολύ σημαντική είναι η επιλογή του νομοθέτη να ορίσει τη διακοπή της παραγραφής ή 

της αποσβεστικής προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα Α.Κ. 260επ., αντί της αναστολής τους, 

κατ’ άρθρα Α.Κ. 255επ., δηλαδή η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία αρχίζουν και 

πάλι να τρέχουν εκ του μηδενός από τη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της 

διαμεσολάβησης, ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση του ενός 

μέρους στο άλλο.  

 

4.10  Ο Διαμεσολαβητής  

4.10.1 Ο ρόλος του διαμεσολαβητή 

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο περί διαμεσολάβησης, ως διαμεσολαβητής νοείται 

«τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει 

διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του 

τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση». 

Ο διαμεσολαβητής διευκολύνει τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους. Δεν έχει 

εξουσία να  αποφασίσει ο ίδιος ή να υποδείξει στα μέρη πιθανές λύσεις για την επίλυση της 

διαφοράς, δύναται, όμως, να διατυπώσει προτάσεις προς επίλυση της διαφοράς, εφόσον αυτό 

του ζητηθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ο διαμεσολαβητής είναι ο «καταλύτης» στη σχετική διαδικασία, αφού: 

• διασφαλίζει τον ήρεμο και πολιτισμένο χαρακτήρα της συζήτησης με τη σωστή 

χρήση της γλώσσας του σώματος και των εκφραστικών του μέσων, 

• ακούει ενεργά και κατανοεί τις εκατέρωθεν θέσεις,  

• διευκολύνει στην εύρεση κατάλληλων, αποδοτικών και κοινά αποδεκτών λύσεων. 

• οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης για τα μέρη και τηρεί τις αρχές της 

εμπιστευτικότητας, της εχεμύθειας και τους εν γένει κανόνες δεοντολογίας του θεσμού της 

διαμεσολάβησης. 

Ο διαμεσολαβητής δεσμεύεται απόλυτα από δύο είδη εχεμύθειας, ήτοι της εσωτερικής 

και της εξωτερικής. Με το όρο εσωτερική εχεμύθεια εννοούμε ότι ο διαμεσολαβητής 
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δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες που του εμπιστεύεται 

κάθε μέρος κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και δύναται να τις κοινοποιήσει στο 

άλλο μέρος μόνο μετά από ρητή σύμφωνη γνώμη του μέρους. Η εξωτερική εχεμύθεια αφορά 

τη δέσμευση του διαμεσολαβητή να μην αποκαλύψει οποτεδήποτε και οτιδήποτε σχετικό με 

τη διαμεσολάβηση που έλαβε μέρος, σε οποιονδήποτε τρίτο. Στα πλαίσια αυτής της 

δέσμευσης ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να είναι μάρτυρας σε μεταγενέστερη δικαστική 

διαμάχη των μερών αναφορικά με τα όσα περιήλθαν σε γνώση του από τη θέση του ως 

διαμεσολαβητή σε συγκεκριμένη διαμεσολάβηση. 

Ο διαμεσολαβητής τηρεί απόρρητες όλες τις πληροφορίες, οι οποίες έχουν προκύψει εκ 

της διαμεσολάβησης ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι 

πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί διαμεσολάβηση, εκτός αν είναι υποχρεωμένος να 

πράξει διαφορετικά εξαιτίας διάταξης νόμου ή για λόγους δημόσιας τάξης. Κάθε πληροφορία 

η οποία κοινολογείται εμπιστευτικά στον διαμεσολαβητή από το ένα μέρος δεν επιτρέπεται 

να κοινολογείται στα άλλα μέρη, εκτός αν παρέχεται σχετική συγκατάθεση, ή η κοινολόγηση 

της εκάστοτε πληροφορίας είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου. 

Ο διαμεσολαβητής οφείλει να αξιοποιεί όλες εκείνες τις τεχνικές διαλόγου, 

επικέντρωσης στα σημεία σύγκλισης των απόψεων και αναζήτησης των πραγματικών 

συμφερόντων των μερών, έτσι ώστε να τα βοηθάει να οδηγούνται σε σύναψη κοινά 

αποδεκτής, βιώσιμης και αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας. Η συμφωνία που επιτυγχάνεται 

μεταξύ των μερών στο τέλος της διαμεσολάβησης συντάσσεται εγγράφως και υπογράφεται 

από τα μέρη. Το συμφωνητικό μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο ό,τι συμφωνήθηκε για τυχόν 

χρηματική αποζημίωση αλλά, για παράδειγμα, και πρόβλεψη για μελλοντικές 

επιχειρηματικές διαφορές, ένα νέο συμβόλαιο με νέους όρους κ.λπ. 

Ο διαμεσολαβητής ενεργεί75 σε μόνιμη βάση με αμεροληψία έναντι των μερών και 

μεριμνά για την ισότιμη αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης. Επίσης, ο 

διαμεσολαβητής λαμβάνει μέριμνα, ούτως ώστε τα μέρη της διαμεσολάβησης να κατανοούν 

τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθηθεί, καθώς και τον ρόλο του 

διαμεσολαβητή και των μερών. Ο διαμεσολαβητής βεβαιώνεται, ότι ήδη, πριν από την 

έναρξη της διαμεσολάβησης, τα μέρη έχουν κατανοήσει και συμφωνήσει ρητώς τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 

διατάξεων που ενδεχομένως διέπουν τις υποχρεώσεις εχεμύθειας που βαρύνουν τον 

διαμεσολαβητή και τα μέρη. Ο διαμεσολαβητής φροντίζει για την προσήκουσα διεξαγωγή 

                                                
75 Και πρέπει να δημιουργεί και προς οποιονδήποτε τρίτο την ίδια πεποίθηση. 
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της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εκάστοτε υπόθεσης, π.χ. τις πιθανές 

ανισορροπίες ισχύος, τυχόν επιθυμίες που έχουν εκφράσει τα μέρη και την ανάγκη για ταχεία 

επίλυση της διαφοράς. Τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν με τον διαμεσολαβητή τον 

τρόπο διεξαγωγής της όλης διαδικασίας, είτε με παραπομπή σε κάποιο σύνολο κανόνων, ή με 

άλλον τρόπο. Αν το κρίνει ωφέλιμο, ο διαμεσολαβητής δύναται, όπως προαναφέρθηκε, να 

συζητήσει με έκαστο μέρος χωριστά. Ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη έχουν 

επαρκή δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία, ενώ, αν το κρίνει σκόπιμο, αφού 

ενημερώσει τα μέρη, μπορεί να περατώσει τη διαμεσολάβηση εφόσον: α) επέρχεται 

διευθέτηση της διαφοράς η οποία, κατά την κρίση του, φαίνεται μη εκτελεστή ή παράνομη 

με γνώμονα τα δεδομένα της υπόθεσης και την σχετική ικανότητα του διαμεσολαβητή να 

διατυπώσει μια τέτοια κρίση, ή β) ο διαμεσολαβητής θεωρεί ότι η συνέχιση της 

διαμεσολάβησης είναι απίθανο να οδηγήσει στη διευθέτηση της διαφοράς. 

Ο διαμεσολαβητής λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 

διευθέτηση που ενδεχομένως θα εξευρεθεί για την επίλυση της διαφοράς, είναι προϊόν 

γνώσης και εμπεριστατωμένης συναίνεσης όλων των μερών, καθώς επίσης ότι όλα τα μέρη 

κατανοούν τους όρους της συμφωνίας. Τα μέρη είναι ελεύθερα ανά πάσα στιγμή να 

αποχωρήσουν από την διαδικασία της διαμεσολάβησης χωρίς αιτιολογία. Ο διαμεσολαβητής 

δύναται, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε των μερών και εντός των ορίων της εντολής του, 

να ενημερώσει τα μέρη για το πώς μπορούν να επισημοποιήσουν τη μεταξύ τους συμφωνία 

και για το πώς μπορούν να την καταστήσουν εκτελεστή. 

4.10.2 Διορισμός διαμεσολαβητή  

Ο διαμεσολαβητής δεν επιτρέπεται να αναλάβει εργασία και, αν την έχει ήδη αναλάβει, 

δεν επιτρέπεται να τη συνεχίσει, εάν προηγουμένως δεν καταστήσει γνωστές τις τυχόν 

περιστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν 

την ανεξαρτησία του. Φυσικά, το ίδιο ισχύει για κάθε σύγκρουση συμφερόντων. Η 

υποχρέωση γνωστοποίησης αυτών των περιστάσεων ισχύει εις το διηνεκές και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαμεσολάβησης, ενώ τέτοιες θεωρούνται: 

α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με ένα από τα μέρη, β) οποιοδήποτε 

οικονομικό ή άλλο συμφέρον76, από την έκβαση της διαμεσολάβησης, γ) το γεγονός ότι ο 

διαμεσολαβητής ή άλλο στέλεχος της εταιρείας για την οποία εργάζεται, έχει συνεργαστεί  

                                                
76 Άμεσο ή έμμεσο. 
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κατά το παρελθόν με κάποιο από τα μέρη77. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο διαμεσολαβητής 

επιτρέπεται να αποδεχθεί να αναλάβει καθήκοντα διαμεσολαβητή ή να εξακολουθήσει να τα 

ασκεί, μόνον εφόσον είναι βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξάγει τη διαμεσολάβηση με πλήρη 

ανεξαρτησία και ουδετερότητα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρης αμεροληψία, και 

φυσικά με τη ρητή συγκατάθεση των μερών. 

Ο διαμεσολαβητής δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τον διορισμό του, δηλαδή την 

επιλογή του από τους ενδιαφερόμενους, αλλά, εάν τον δεχθεί, οφείλει να καταβάλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας και να τηρεί αυστηρά όλα τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του, οι κυριότερες από τις οποίες είναι η αμεροληψία και η 

εχεμύθεια. Επίσης, πριν αποδεχθεί τον διορισμό του, ο διαμεσολαβητής πρέπει να βεβαιωθεί 

ότι διαθέτει τις γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της 

διαμεσολάβησης και να παρέχει στα μέρη πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα 

του78. Για την προσήκουσα διεξαγωγή της διαμεσολάβησης απαιτείται η ύπαρξη γραπτής 

συμφωνίας περί τούτου από τα ενδιαφερόμενα μέρη, την οποία καλό είναι να αναζητά ο 

διαμεσολαβητής προ της ενάρξεως της διαδικασίας. Τέλος, πρέπει να συνεννοείται και να 

συνεργάζεται με τα μέρη σχετικά με τις κατάλληλες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή της 

διαμεσολάβησης.  

Σημειωτέον, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τερματίσει τη διαμεσολάβηση, αν 

υποπέσουν στην αντίληψή του πράξεις που παραβιάζουν τους ποινικούς νόμους ή τον 

Κώδικα Δεοντολογίας. 

4.10.3 Πιστοποίηση διαμεσολαβητή 

Οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από έγκυρο φορέα εκπαίδευσης και 

διαπίστευσης διαμεσολαβητών. Στους παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψιν όσον αφορά τις 

δεξιότητες διαμεσολάβησης, περιλαμβάνονται η κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και η 

διαρκής ενημέρωση της εκπαίδευσης και της πρακτικής τους εξάσκησης, λαμβανομένων 

επίσης υπ’ όψιν των τυχόν σχετικών προτύπων ή συστημάτων διαπίστευσης. 

Σύμφωνα με το Νόμο, στην Ελλάδα ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος, 

διαπιστευμένος - πιστοποιημένος ως διαμεσολαβητής, αν πρόκειται για «εσωτερική» 

διαφορά79. Εάν πρόκειται περί διασυνοριακής διαφοράς, ο διαμεσολαβητής δεν είναι 

                                                
77 Εννοείται, υπό άλλη ιδιότητα και όχι ως διαμεσολαβητής. 
78 Εφόσον ζητηθεί από τα μέρη. 
79 Διαφορά στην οποία όλα τα εμπλεκόμενα μέρη κατοικούν στην Ελλάδα 
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υποχρεωτικό να φέρει την δικηγορική ιδιότητα, πρέπει όμως οπωσδήποτε να είναι 

διαπιστευμένος - πιστοποιημένος. 

Στην πράξη, για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του διαπιστευμένου και 

πιστοποιημένου διαμεσολαβητή πρέπει: 

1. Να λάβει την απαιτούμενη κατάρτιση από φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών,  

2. Να πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητής από την Επιτροπή Πιστοποίησης 

Διαμεσολαβητών, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η πιστοποίηση των υποψηφίων 

διαμεσολαβητών γίνεται μετά από εξετάσεις ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων, 

στην οποία μετέχουν δυο μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, και  

3. Να διαπιστευθεί ως διαμεσολαβητής από το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος 

και Δικαστικών Επιμελητών, που ανήκει στην Διεύθυνση Διοίκησης του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση τίτλου διαπιστευμένου 

διαμεσολαβητή. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο καθορίζεται από 

την Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την 

ακρίβεια των πραγματικών γεγονότων που αναφέρονται σ’ αυτήν. Η αίτηση πρέπει να 

συνοδεύεται από αποδεικτικό εκπαίδευσης – κατάρτισης του υποψήφιου διαμεσολαβητή από 

τον ημεδαπό φορέα, στον οποίο εκπαιδεύτηκε και από παράβολο υπέρ του ελληνικού 

δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.  

Εάν η εκπαίδευση του υποψήφιου διαμεσολαβητή έγινε στην αλλοδαπή ή στην 

ημεδαπή από φορέα αλλοδαπής προέλευσης, η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών 

μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και να καλέσει τον ενδιαφερόμενο για 

συμπληρωματικές επεξηγήσεις, ενώ στην περίπτωση αυτή το έντυπο της αίτησης πρέπει να 

συνοδεύεται και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου 

πιστοποίησης, β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με εκτενή αναφορά στις σπουδές, ξένες 

γλώσσες, συμμετοχές σε σεμινάρια, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ, καθώς και σε 

τυχόν περαιτέρω εκπαίδευση και εμπειρία σε διαδικασίες διαμεσολάβησης, γ) πιστοποιητικό 

του φορέα κατάρτισης που απευθύνεται στην Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του 

άρθρου 6 παρ. 1 του Νόμου 3898/2010, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η ποιότητα της 

παρασχεθείσας εκπαίδευσης και αξιολόγησης είναι εφάμιλλη εκείνων που θα παρέχονταν, 

εάν η εκπαίδευση είχε γίνει στο κράτος προέλευσης του φορέα κατάρτισης, δ) πιστοποιητικό 

του φορέα κατάρτισης που απευθύνεται στην Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του 
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άρθρου 6 παρ. 1 του Νόμου 3898/2010, με το οποίο βεβαιώνεται: αα) ο συνολικός αριθμός 

των ωρών εκπαίδευσης, ββ) η διδαχθείσα ύλη, γγ) ο τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης, δδ) 

ο αριθμός των συμμετεχόντων, εε) ο αριθμός και τα προσόντα των εκπαιδευτών, ζζ) η 

διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των υποψηφίων και ο τρόπος κατοχύρωσης του 

αδιάβλητου χαρακτήρα αυτών. Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται παράβολο υπέρ 

του ελληνικού δημοσίου που καθορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ. 

Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει το φάκελο του 

ενδιαφερόμενου σε μέλος της Επιτροπής, το οποίο, μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων, συντάσσει εισήγηση που την υποβάλλει στον Πρόεδρο. Η εισήγηση με το σχετικό 

φάκελο εισάγεται από τον Πρόεδρο προς συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Πιστοποίησης 

Διαμεσολαβητών εντός 15 ημερών από την υποβολή της εισήγησης και η απόφαση τη 

Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών λαμβάνεται εντός 15 ημερών. Η Επιτροπή 

Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών δέχεται την ισοτιμία του τίτλου διαπίστευσης, εφόσον ο εν 

λόγω τίτλος προέρχεται από αναγνωρισμένου κύρους φορέα της αλλοδαπής και ο 

ενδιαφερόμενος έχει αποδεδειγμένη εμπειρία τριών τουλάχιστον συμμετοχών σε διαδικασίες 

διαμεσολάβησης ως διαμεσολαβητής ή βοηθός διαμεσολαβητή ή νομικός παραστάτης ενός 

εκ των μερών. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει από τον 

ενδιαφερόμενο την υποβολή του σε συμπληρωματική εξέταση, ιδίως στην περίπτωση που η 

κατάρτιση του πραγματοποιήθηκε στην ημεδαπή από φορέα αλλοδαπής προέλευσης.  

4.10.4 Αμοιβή διαμεσολαβητή 

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή υπολογίζεται ανά ώρα απασχόλησης και μέχρι είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες κατ’ ανώτατο όριο. Βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία. Ο διαμεσολαβητής 

οφείλει σε κάθε περίπτωση να παρέχει στα μέρη πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο αμοιβής 

του που σκοπεύει να εφαρμόσει. Ο διαμεσολαβητής δεν αποδέχεται την αποστολή του 

προτού όλα τα μέρη της εκάστοτε διαφοράς συμφωνήσουν με τις αρχές που ισχύουν για την 

αμοιβή του. 

4.10.5 Η αναγκαιότητα της δικηγορικής ιδιότητας του διαμεσολαβητή  

Σε εγχώριες διαφορές έχει επιλεγεί ως διαμεσολαβητής ο δικηγόρος, δεδομένου ότι 

διαθέτει υψηλό επίπεδο νομικών γνώσεων, δεν αποτελεί κύριο όργανο απονομής 

δικαιοσύνης με την έννοια έκδοσης δεσμευτικών αποφάσεων και έχει ευχερώς διακριτό 

ρόλο. Παράλληλα, διαθέτει εμπειρία συγκρουσιακών καταστάσεων, είναι ο πρώτος που τα 
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μέρη απευθύνονται στο πλαίσιο της διαφοράς τους, αλλά και ο πρώτος που μπορεί να 

συστήσει τη διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς. Οι νομικές 

γνώσεις του διαμεσολαβητή θα τον βοηθήσουν στην σωστή διεξαγωγή της διαμεσολάβησης 

και θα χρησιμεύσουν κυρίως για να επισημάνει, εάν συντρέξει τέτοια περίπτωση, την 

πρόσκρουση της προτεινόμενης συμφωνίας σε κανόνες δημόσιας τάξης. Η συνδρομή αυτή 

είναι κεφαλαιώδης, στο μέτρο που, εάν η συμφωνία των μερών προσκρούει σε τέτοιους 

κανόνες, δεν θα είναι εφικτή η επικύρωσή της.   

4.10.6 Η σημασία του ποιοτικού επιπέδου των διαμεσολαβητών 

Ο διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, που 

επιλέγεται από κοινού από αυτούς, προκειμένου να τους συνδράμει στην προσπάθειά τους να 

βρουν οι ίδιοι, εξωδικαστικά, λύση στη διαφωνία τους. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι 

ειδικά εκπαιδευμένος, ώστε να μπορεί να ενεργεί με τέτοιο τρόπο που να εμπνέει μεν 

εμπιστοσύνη στους ενδιαφερόμενους, αλλά και σεβασμό συγχρόνως, και να τους δίνει εξ 

υπαρχής να καταλάβουν ότι εκείνος διευθύνει την διαδικασία, έστω και αν αυτή επιλέχθηκε 

από τους ίδιους, έστω και αν είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Όσο 

παραμένουν στην αίθουσα της διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής είναι εκείνος που 

διευθύνει την ροή της διαδικασίας. Πρόκειται για την εξουσία του διαμεσολαβητή να 

αποφασίζει επί διαδικαστικών θεμάτων, επί θεμάτων συμπεριφοράς και, γενικά, περί 

εξουσίας, που είναι ταυτόχρονα και καθήκον, να ενεργεί έτσι, ώστε να τηρούνται οι 

ισορροπίες και να διασφαλίζεται μια ήρεμη ατμόσφαιρα, που θα συμβάλει στη εξεύρεση 

λύσης από τους ενδιαφερόμενους. Υπάρχουν εξαιρετικά σπουδαίες τεχνικές και καθοριστικοί 

κανόνες, απαραίτητοι και ενδεδειγμένοι για την διενέργεια των λεπτών χειρισμών της 

διαμεσολάβησης.  

Ο διαμεσολαβητής οφείλει να έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και να 

μεριμνά για την διαρκή εκπαίδευση και την πρακτική του εξάσκηση, στοιχεία που 

εξασφαλίζουν στο διηνεκές την ανεξαρτησία, ουδετερότητα και αμεροληψία της διαδικασίας 

που θα εφαρμόζει σε κάθε διαμεσολάβηση. Οι ποιοτικές δεξιότητες του διαμεσολαβητή, 

όπως αναφέρθηκε, είναι πρωτίστως η ικανότητά του να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους 

ενδιαφερόμενους, να τους πείσει για την αμεροληψία του και να επιτύχει να του 

αποκαλύψουν τις σκέψεις τους, τους φόβους τους και τα συμφέροντά τους, διότι μόνο τότε 

θα μπορέσει, διαγιγνώσκοντας την πραγματική αιτία της διαφοράς, να συμβάλει 
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αποτελεσματικά στην εξεύρεση λύσης από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την διαφορά 

τους.  

Στις περισσότερες χώρες, οι διαμεσολαβητές, εάν δεν είναι αποκλειστικά και μόνον 

ψυχολόγοι, έχουν οπωσδήποτε γνώση των αρχών της ψυχολογίας, που είναι απαραίτητες για 

την σωστή και αποτελεσματική διεξαγωγή μιας διαμεσολάβησης. Κάθε διαφορά, όποιο κι αν 

είναι το αντικείμενο μίας διαμάχης, δεν είναι ποτέ μια στεγνή σύγκρουση συμφερόντων, 

αλλά εμπεριέχει πάντοτε ψυχολογικά στοιχεία, θέσεις και αντιθέσεις, δράσεις και 

αντιδράσεις, που οφείλονται στην ιδιοσυστασία, στον χαρακτήρα και στην εν γένει 

ψυχοσύνθεση κάθε εμπλεκομένου. Αν η διαφορά αντιμετωπιστεί με τρόπο ψυχρό και 

αποστασιοποιημένο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα καταλήξει σε εξεύρεση λύσης από τα 

μέρη, που θα υποχρεωθούν τότε να κινηθούν δικαστικά προς την έκδοση απόφασης, στην 

βιαιότητα της οποίας θα πρέπει εν τέλει να υποταχθούν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι απλό, 

ούτε επιδέχεται διαμορφώσεις και συγγραφές εγχειριδίων. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να 

αποκτήσει την ικανότητα να διεισδύει στην ψυχολογία των ενδιαφερομένων και να τους 

αντιμετωπίζει με τον αντίστοιχα κατάλληλο και θετικό τρόπο. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

ικανότητά του αυτή, τόσο καλύτερος είναι ο διαμεσολαβητής και, κατ’ επέκταση, τόσο 

μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να επιτύχει η διαμεσολάβηση. 

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να κατανοεί τα μέρη και να μπαίνει στη θέση τους, χωρίς 

όμως να ταυτίζεται μαζί τους, γεγονός που αποτελεί το δυσκολότερο σημείο στο θέμα του 

χειρισμού των ενδιαφερομένων από τον διαμεσολαβητή. 

4.10.7 Κώδικας δεοντολογίας διαμεσολαβητών 

Ο διαμεσολαβητής οφείλει να τηρεί απαρεγκλίτως τον Κώδικα Δεοντολογίας των 

Διαμεσολαβητών, ο οποίος, στην Ελλάδα έχει θεσπιστεί με την υπ’ αριθμ. 109088/2011 

Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Β’ 2824/14-12-2011) περί διαδικασίας αναγνώρισης τίτλων 

διαπίστευσης διαμεσολαβητών - θέσπιση κώδικα δεοντολογίας διαπιστευμένων 

διαμεσολαβητών και καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις αυτού, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 107309/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3417/21-12-2012) 

και ισχύει σήμερα.  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ευθύνεται μόνο για δόλο και υπόκειται σε αυστηρές 

κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας, για τον έλεγχο του οποίου 

αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
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Συγκεκριμένα, σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του διαμεσολαβητή που 

επιβάλλονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πιστοποίησης 

Διαμεσολαβητών, δύναται να προβεί σε οριστική ή προσωρινή ανάκληση της 

διαπίστευσης80. 

 

4.11  Φορείς Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και Φορείς Διαμεσολάβησης 

4.11.1 Νομικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα81, φορείς κατάρτισης 

διαμεσολαβητών μπορούν να είναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, τις οποίες συνιστούν 

από κοινού ένας τουλάχιστον Δικηγορικός Σύλλογος και ένα τουλάχιστον από τα 

Επιμελητήρια της χώρας. Οι φορείς αυτοί, οι οποίοι απολαμβάνουν διοικητικής και 

οικονομικής αυτοτέλειας, λειτουργούν έπειτα από την χορήγηση σε αυτούς της 

προβλεπόμενης ειδικής άδειας από το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών 

Επιμελητών που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Κάθε φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών υποχρεούται να απασχολεί κατ’ ελάχιστον: 

α) ένα Διευθυντή του Φορέα, β) ένα Διευθυντή Κατάρτισης και γ) έναν Συντονιστή 

Ενεργειών Κατάρτισης82, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολής της αλλοδαπής, 

συνοδευόμενου από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑΤ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης 

του Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία. Επίσης, ο Φορέας υποχρεούται να 

απασχολεί και ικανό διοικητικό προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σκοποί ενός τέτοιου φορέα κατάρτισης 

διαμεσολαβητών είναι:  

• η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης στους υποψήφιους διαμεσολαβητές και 

μετεκπαίδευσης στους διαμεσολαβητές για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι 

αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης,  

                                                
80 Ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή την καθ’ υποτροπή συμπεριφορά του διαμεσολαβητή.  
81 Νόμος 3898/2010 περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει σήμερα & Π.Δ. 123/2011 περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας 
των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 

82 Ο ίδιος δύναται να εκτελεί και χρέη Υπεύθυνου Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων. 
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• ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των διαμεσολαβητών, 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/201183,  

• η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε 

σχετικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό. 

Για την υλοποίηση των σκοπών τους οι φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών δύνανται 

να πραγματοποιούν κάθε αναγκαίο έργο και ιδίως να συνεργάζονται με αντίστοιχους 

αναγνωρισμένους φορείς της αλλοδαπής, αλλά και με πρόσωπα αναγνωρισμένου 

επιστημονικού κύρους για θέματα της αρμοδιότητας τους, να διοργανώνουν συνέδρια, 

ημερίδες και σεμινάρια. 

Σημειωτέον ότι οι όροι αδειοδότησης κάθε φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών είναι 

ιδιαιτέρως αυστηροί. Συγκεκριμένα, ο κάθε ενδιαφερόμενος προς αδειοδότηση φορέας 

εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, θα πρέπει να συνοδεύει, μεταξύ άλλων, την αίτησή του με:  

α) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο φορέας διαθέτει το απαιτούμενο 

διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία, 

β) κατάλογο εκπαιδευτών διαμεσολαβητών μαζί με επικυρωμένα αποδεικτικά τίτλων 

σπουδών και εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας των εν λόγω εκπαιδευτών, όπως 

πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις φορέων, επίσημα έγγραφα σχετικά με 

επαγγελματική εμπειρία, 

γ) διάγραμμα κάτοψης του χώρου εκπαίδευσης, υπογεγραμμένο από πολιτικό 

μηχανικό, στο οποίο να εμφαίνεται ότι ο χώρος λειτουργίας του φορέα διαθέτει τουλάχιστον 

τρεις χωριστές αίθουσες διδασκαλίας και ειδικότερα δύο αίθουσες κατάλληλες για τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων και προσομοιώσεων και μία αίθουσα διαλέξεων, 

δ) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία να βεβαιώνεται ότι οι τρεις αίθουσες διδασκαλίας έχουν 

επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και είναι κατάλληλες για το σκοπό της εκπαίδευσης και 

ειδικότερα διαθέτουν τον κατ’ ελάχιστον απαιτούμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Π.Δ. 123/2011, 

ε) αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα της βασικής εκπαίδευσης και 

μετεκπαίδευσης, όπως ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του Π.Δ. 123/2011,  

στ) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, υπογεγραμμένη από το Διευθυντή 

Κατάρτισης ή τον Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης, στην οποία να βεβαιώνεται ο αριθμός 

                                                
83 Κατά το Παράρτημα Α΄ του Π.Δ. 
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των υποψήφιων διαμεσολαβητών που θα συμμετέχουν σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο στα 

προγράμματα βασικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 3 

του Π.Δ.84 

Ο φορέας, του οποίου ο φάκελος κρίνεται πλήρης και συμβατός υπόκειται στη 

συνέχεια σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση από την Επιτροπή Πιστοποίησης 

Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 123/2011, 

ενώ απαραίτητο για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας είναι ο φορέας να συγκεντρώνει για 

κάθε άξονα κριτηρίων που έχει τεθεί τουλάχιστον το ήμισυ του σχετικού συντελεστή 

βαρύτητας και συνολική βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 60. 

Επί του παρόντος, μόνον το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς, το Ινστιτούτο 

Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και 

Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «Προμηθέας» έχουν ολοκληρώσει πλήρως την διαδικασία 

σύστασης και κρατικής αδειοδότησής τους, λίαν προσφάτως δε, άρχισαν να διοργανώνουν με 

επιτυχία τα πρώτα σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών.  

4.11.2 Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς 

 Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς» (ΚΕ.ΔΙ.Π.)85, αποτελεί τον πρώτο 

πανελλαδικά αδειοδοτημένο86 φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών, στεγάζεται στον Πειραιά 

(Πραξιτέλους 184) και ιδρύθηκε με την συνεργασία των:   

• Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, 

• Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, 

• Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, και 

• Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

 Καταστατικοί σκοποί του ΚΕ.ΔΙ.Π. είναι: 

1) Η άρτια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων 

υποψήφιων διαμεσολαβητών με προγράμματα βασικής εκπαίδευσης για την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων87 που είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης.  

2) Η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε 

πληροφορίας σχετικά με αυτή στο ευρύ κοινό.  

                                                
84 Όχι περισσότεροι από 18. 
85 Piraeus Mediation Center (P.M.C.) 
86 ΦΕΚ αδείας: B 43/15-1-2013. 
87 Όπως αυτές προβλέπονται στο Π.Δ. 123/2011. 
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3) Η παροχή προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ήδη διαπιστευμένων διαμεσολαβητών για 

την τακτική προαγωγή των γνώσεών τους. Επιπλέον, η προσφορά προγραμμάτων 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών διαμεσολαβητών, ώστε πλέον να υπάρχουν Έλληνες εκπαιδευτές 

διαμεσολαβητών.  

4) Η παροχή στα μέρη μίας διαφοράς που ενδιαφέρονται να την επιλύσουν μέσω του 

θεσμού της διαμεσολάβησης, της απαραίτητης υποδομής για τη διενέργεια αυτής σε 

κατάλληλο χώρο, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και σύμφωνα με τις 

ειδικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς. 

5) Η διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών 

εκδηλώσεων.  

6) Η εν γένει μελέτη του θεσμού της διαμεσολάβησης, αλλά και η προσαρμογή του στα 

σύγχρονα κάθε φορά δεδομένα, συμμετέχοντας ενεργά στις νομοθετικές και νομολογιακές 

εξελίξεις του θεσμού στην Ελλάδα.  

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του, το ΚΕ.ΔΙ.Π. ήδη έχει έλθει σε επαφές με 

κέντρα & φορείς εκπαίδευσης διαμεσολαβητών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες η 

διαμεσολάβηση έχει μακρά παράδοση, με απώτερο στόχο την δημιουργία, τόσο με τα κέντρα 

– φορείς του εξωτερικού, όσο και με άλλα κέντρα- φορείς του εσωτερικού, ενός δικτύου που 

θα προάγει το θεσμό της διαμεσολάβησης και γενικά τους Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης 

των Διαφορών και θα εδραιώσει τη διαμεσολάβηση στη συνείδηση των μερών88, ώστε  να 

την υιοθετήσουν ως έναν παραγωγικό τρόπο επίλυσης διαφορών. 

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αντιπροσωπευτικό των 

προαναφερθέντων εταίρων του. Η Διοικητική διάρθρωση του ΚΕ.ΔΙ.Π. σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παρ. 3 του Προεδρικού Διατάγματος 123/2011 περιλαμβάνει Διευθυντή Φορέα, 

Διευθυντή Κατάρτισης και Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης και Υπεύθυνο Κοινωνικά 

Ευάλωτων Ομάδων. 

Το ΚΕ.ΔΙ.Π. παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών σε δικηγόρους και 

μη, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα89. 

                                                
88 Πολιτών και δικηγόρων. 
89 Σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης εταιρεία παροχής εκπαιδεύσεων διαμεσολάβησης  «TOOLKIT 

COMPANY» 
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4.11.3 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης 

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης90, οι πιστοποιημένοι χώροι 

του οποίου βρίσκονται στο κτίριο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη Διαγώνιο 

και συγκεκριμένα επί της οδού Τσιμισκή 103,  ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο 

Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης. 

Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία του Π.Δ. 123/2011 και έχει λάβει την έγκριση 

λειτουργίας από την προαναφερθείσα Επιτροπή Πιστοποίησης του άρθρου 6 Ν. 3898/2010, 

συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία (100/100). 

Το Ι.Κ.Δ.Θ. παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στους υποψήφιους 

διαμεσολαβητές91, χορηγώντας, εκτός από τον τίτλο του εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή, τον 

διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή του A.D.R Group, και 

εφόσον οι εκπαιδευόμενοι το επιθυμούν, και τον τίτλο του IN.A.D.R.92, τα οποία παρέχουν 

τη δυνατότητα διενέργειας διαμεσολαβήσεων στο εξωτερικό.  

 

4.11.4 Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας 

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας93 ιδρύθηκε στην Αθήνα κατόπιν 

απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου Ανωνύμων 

Εταιρειών & Ε.Π.Ε. της 30ης Μαρτίου 2006. Πλέον έχει τη νομική μορφή αστικής μη 

κερδοσκοπικής εταιρείας, διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και στεγάζεται 

στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμ. 42. 

Με μια σειρά δράσεων94 το Ελ.Κ.Δ.Δ εστιάζει κυρίως στην εξοικείωση των ελληνικών 

επιχειρήσεων και του νομικού κόσμου με την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης 

στον επιχειρηματικό τομέα.  Αν και η διαιτησία συμπεριλαμβάνεται στην ονομασία του, σε 

πρώτη φάση η δραστηριότητα του Ελ.Κ.Δ.Δ. περιορίζεται στη διαμεσολάβηση. 

Σκοποί του Ελ.Κ.Δ.Δ. είναι: 

                                                
90 Mediators Training Institute of Thessaloniki. 
91 Σε συνεργασία και με τις προδιαγραφές του διεθνούς φήμης βρετανικού φορέα κατάρτισης 

διαμεσολαβητών A.D.R Group. 
92 International Academy of Dispute Resolution. 
93 Hellenic Mediation and Arbitration Center. 
94 Εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκστρατείες ενημέρωσης, σεμινάρια εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, κ.λπ. 
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• να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις και το ελληνικό δικαστικό σύστημα με τη 

διαμεσολάβηση, 

• να παρέχει στις επιχειρήσεις μία απλή και οικονομική μέθοδο διευθέτησης των 

διαφορών τους σε ένα περιβάλλον που οδηγεί στο διάλογο και διασφαλίζει την 

επαγγελματικότητα, 

• να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για τη διαμεσολάβηση, χρησιμοποιώντας 

διαμεσολαβητές με τα απαραίτητα προσόντα, οι οποίοι να επωφελούνται αμοιβαία από την 

εμπειρία ο ένας του άλλου, και 

• να προωθήσει εν γένει την εφαρμογή στην Ελλάδα των εναλλακτικών μεθόδων 

επίλυσης των διαφορών. 

Το Ελ.Κ.Δ.Δ έχει καταρτίσει Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Κέντρου95, ενώ έχει 

θεσπίσει και Κανονισμό Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών96. 

Το Ελ.Κ.Δ.Δ. παρέχει την δυνατότητα εκπαίδευσης σε υποψήφιους διαμεσολαβητές σε 

συνεργασία με το Centre for Effective Dispute Resolution (C.E.D.R), με δυνατότητα 

χορήγησης, μετά την επιτυχή παρακολούθηση των σχετικών σεμιναρίων, πιστοποίησης 

διαμεσολαβητή από το κέντρο αυτό, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Μεγάλη Βρετανία 

πρότυπα, κατόπιν ειδικών εξετάσεων. 

 

4.11.5 Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης «Σύνεσις» 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης97 «Σύνεσις» είναι αστική εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα, ιδρυθείσα από δικηγόρους - διαπιστευμένους 

διαμεσολαβητές. Έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προώθηση, διάδοση και ενίσχυση των 

μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και ειδικότερα του νέου θεσμού της 

διαμεσολάβησης, όπως αυτές έχουν εισαχθεί και διαμορφώνονται στην ελληνική έννομη 

τάξη. Επίσης, στόχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης είναι η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στον τομέα της διαμεσολάβησης, ώστε με τη 

βοήθεια εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών, να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη γύρω από 

τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και να λειτουργήσει ο νέος αυτός θεσμός 

της διαμεσολάβησης αποτελεσματικά και εποικοδομητικά, τόσο για τα εμπλεκόμενα μέρη, 

                                                
95 Παράρτημα Χ. 
96  Παράρτημα ΧΙ. 
97 Greek Mediation Institute. 
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όσο και για τους δικηγόρους τους αλλά και γενικότερα για το σύνολο της ελληνικής 

κοινωνίας.  

 Προς επίτευξη των σκοπών αυτών, τα μέλη του ινστιτούτου, τα οποία πρέπει 

απαραιτήτως να είναι δικηγόροι - διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, διοργανώνουν ή 

λαμβάνουν μέρος σε πλήθος ενημερωτικών εκδηλώσεων και δράσεων (ημερίδες, διεθνή 

επιστημονικά συνέδρια) στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με τους κατά τόπους 

Δήμους, Επιμελητήρια και Δικηγορικούς Συλλόγους.  

4.11.6 Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών 

Η Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών98 αποτελεί σωματείο που ιδρύθηκε το έτος 2009 

και εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα με το καταστατικό της99, η Ένωση λειτουργεί με 

βάση τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη με σκοπό την ανάπτυξη του πνεύματος της 

διαμεσολάβησης σε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, η Ένωση έχει ως καταστατικούς σκοπούς: 

α) να φέρει σε επαφή τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το ελληνικό δικαστικό σύστημα 

με τη διαμεσολάβηση και να τους επιτρέψει να την κατανοήσουν και να την αποδεχθούν ως 

έναν εναλλακτικό και παραγωγικό τρόπο για την επίλυση διαφορών, 

β) να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίμα για τη διαμεσολάβηση, αποτελώντας ένα χώρο 

ανταλλαγής ιδεών για διαμεσολαβητές και για όσους ενδιαφέρονται για την προώθηση του 

θεσμού της διαμεσολάβησης, ώστε να επωφελούνται αμοιβαία από την εμπειρία ο ένας του 

άλλου, 

γ) να σφυρηλατήσει δεσμούς μεταξύ εκείνων που ενδιαφέρονται για το θεσμό της 

διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και εκείνων που προωθούν ιδέες και 

θεσμούς που σχετίζονται με άλλους, επίσης εναλλακτικούς, τρόπους επίλυσης διαφορών και 

να τους παροτρύνει σε δράσεις με σκοπό την προώθησή της, 

δ) να προάγει θεσμούς και πρακτικές που θα βοηθήσουν γενικότερα την ανάπτυξη 

συνθηκών διαλόγου και συμφιλίωσης στην ελληνική κοινωνία, 

ε) να εκπαιδεύσει τους εμπλεκόμενους και εν γένει την κοινωνία100 στην επίλυση των 

διαφορών με διάλογο, αλληλοκατανόηση και συνεργασία, προσδίδοντας με τον τρόπο αυτό 

στη δραστηριότητά της, φιλανθρωπικό στόχο και κοινωφελή σκοπό, 

                                                
98 Hellenic Union of Mediators. 
99 Παράρτημα ΧΙΙΙ. 
100 Ιδίως τη νεολαία. 
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στ) να μελετήσει τις επιστημονικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στην 

Ελλάδα και στην αλλοδαπή και ιδίως την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης στο εξωτερικό, έτσι 

ώστε να αντλήσει συμπεράσματα για την ελληνική πραγματικότητα, καταθέτοντας ιδέες και 

προτάσεις επί του θέματος αυτού, και 

ζ) να αναλαμβάνει και να υλοποιεί ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που 

αφορούν τους Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης Διαφορών. 

 Προς επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών της, η Ένωση δραστηριοποιείται 

κυρίως με:  

• την διενέργεια πρωτότυπων εκδόσεων πάσης φύσεως εντύπων (βιβλίων, φυλλαδίων, 

περιοδικών, εφημερίδων), την επιμέλεια της εκτύπωσης και κυκλοφορίας αυτών,  

• την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα τη διαμεσολάβηση, τις 

Εναλλακτικές Μεθόδους/Τρόπους Επίλυσης Διαφορών και συναφείς τεχνικές και θέματα,  

• την οργάνωση συνεδρίων, περιοδειών και αποστολών εκπροσώπων της Ένωσης στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό,  

• την συγκέντρωση των γνωμών και απόψεων των μελών της, την επεξεργασία τους 

και την προβολή τους διά του τύπου και των Μ.Μ.Ε.,  

• την ενημέρωση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και των οργάνων της Πολιτείας για 

το ρόλο και την κοινωνική αποστολή των εκπαιδευμένων και διαπιστευμένων 

διαμεσολαβητών, με διαλέξεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, συνέδρια, 

δημόσιες συζητήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, βιβλία, φυλλάδια και 

εγκυκλίους και άλλα πρόσφορα μέσα, 

• την ανάπτυξη και υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων με οργανώσεις και φορείς 

άλλων χωρών και κυρίως αναπτυσσόμενων, ιδίως της ευρύτερης περιοχής της 

Νοτιανατολικής Ευρώπης, 

• την συνεργασία με Σωματεία, που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, και ιδιωτικές 

οργανώσεις101 στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση θεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με δημόσιους φορείς. 

Όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της, το εννεαμελές 

Διοικητικό Συμβούλιο και η εικοσιπενταμελής Εκτελεστική Επιτροπή της. Δικαίωμα να 

εγγραφούν ως μέλη της, έχουν διαπιστευμένοι – πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές102 από 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

                                                
101 Συλλόγους, Συνδέσμους, Ενώσεις, Επιτροπές κ.λπ. 
102 Accredited – Certified Mediators.  
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4.11.7 Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «Προμηθέας» 

 Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) με 

το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» αποτελεί τον πιο πρόσφατα αδειοδοτηθέντα φορέα 

κατάρτισης διαμεσολαβητών στον ελληνικό χώρο. Ιδρύθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο 

Αθηνών και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας και με μοναδικό σκοπό την κατάρτιση και εκπαίδευση των Δικηγόρων που θα 

διαπιστευτούν ως Διαμεσολαβητές. Οι εγκαταστάσεις του «ΠΡΟΜΗΘΕΑ», όπου λαμβάνουν 

χώρα οι εκπαιδεύσεις των υποψηφίων διαμεσολαβητών βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού 

Φειδίου αριθμ. 18. 

  Η εκπαίδευση διενεργείται σε συνεργασία με το βρετανικό εκπαιδευτικό φορέα 

«FACILIT8» βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος από το βρετανικό φορέα διαπίστευσης 

διαμεσολαβητών «Charterted Institute of Arbitrators»103 του Λονδίνου. Οι εκπαιδεύσεις 

διενεργούνται με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από Βρετανούς εκπαιδευτές με 

εμπειρία διαμεσολαβήσεων, με τη συνδρομή Ελλήνων εκπαιδευτών. 

 

4.11.8 Δίκτυο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών 

Το Δ.Δ.Δ. εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Αριστοτέλους αριθμ. 10 και διοικείται από 

πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε πλήθος διαφορών 

και συγκεκριμένα σε οικογενειακές, εργατικές, εμπορικές, ασφαλιστικές και ιατρικές 

διαφορές. 

 

4.11.9 Κέντρο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης 

 Το Κέντρο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία 

που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμ. 59. Διοικείται από πενταμελές 

διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου αποτελούνται από δικηγόρους - διαπιστευμένους 

διαμεσολαβητές, εξειδικευμένους σε θέματα οικογενειακής διαμεσολάβησης. 

 Βασικός σκοπός του Κέντρου είναι μας η προώθηση της διαμεσολάβησης, ως 

εναλλακτικού τρόπου επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, καθώς και η διοργάνωση 
                                                
103 Γνωστό με τα αρχικά C.I.Arb. 
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ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων προς ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και προς 

κατάρτιση των διαμεσολαβητών σε θέματα οικογενειακής διαμεσολάβησης.  

 Περαιτέρω, σκοπός του Κέντρου είναι να προσφέρει συνδρομή στα εμπλεκόμενα μέρη 

μίας οικογενειακής διαμεσολάβησης, παρέχοντας πληροφορίες και συμβουλές σε ζευγάρια, 

γονείς, επαγγελματίες  (δικηγόρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς  λειτουργούς κ.λ.π) αλλά και 

σε οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία του θεσμού της οικογένειας και των 

δικαιωμάτων των γονέων και των παιδιών.  

 Το Κέντρο διατηρεί κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο  εξωτερικό, από τους οποίους τα ενδιαφερόμενα 

μέρη μπορούν να επιλέξουν, ενώ επίσης προτείνει λύσεις και δίνει πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο και τον τόπο οργάνωσης της οικογενειακής διαμεσολάβησης104. 

 

4.11.10 Δίκτυο Εμπορικής Διαμεσολάβησης 

 Το Δίκτυο Εμπορικής Διαμεσολάβησης είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που 

εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμ. 59 και διοικείται από πενταμελές 

διοικητικό συμβούλιο. Ιδρύθηκε από διαπιστευμένους σε φορείς του εξωτερικού 

διαμεσολαβητές, αποτελεί μία ιδιωτική πρωτοβουλία διάδοσης και δραστηριοποίησης του 

νεοεισαχθέντος στην ελληνική έννομη τάξη θεσμού της διαμεσολάβησης για την επίλυση 

διαφορών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και φιλοδοξεί να συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό 

εξειδικευμένων διαμεσολαβητών για την προώθηση του θεσμού.  

 Τα μέλη του Δικτύου διαθέτουν εμπειρία στην επίλυση διαφορών μέσω 

διαπραγματεύσεων και διαμεσολάβησης. Το Δίκτυο προκειμένου να παρέχει εξειδικευμένη 

κάλυψη στη διευθέτηση των αστικών και εμπορικών διαφορών μέσω της διαμεσολάβησης, 

διατηρεί υπό συνεχή ενημέρωση κατάλογο διαμεσολαβητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

και συνεργάζεται με διεθνείς φορείς και κέντρα διαμεσολάβησης σε χώρες της Ευρώπης, της 

Αμερικής, της Αυστραλίας της Ασίας, γεγονός που επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών και 

γνώσεων.  

 Επίσης, το Δίκτυο Εμπορικής Διαμεσολάβησης στοχεύει, πέραν της έμπρακτης 

άσκησης και εφαρμογής της διαμεσολάβησης, να συνδράμει στην προώθηση του θεσμού με 

                                                
104 http://www.familymediationcenter.gr 
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την οργάνωση σχετικών δράσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδόσεων σε συνεργασία με 

τους εθνικούς φορείς διαμεσολάβησης105.  

 

 

 

                                                
105 http://www.businessmediationet.com 
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5. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ 

ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

5.1  Εισαγωγή 

Όπως έχει προαναφερθεί, η ελληνική έννομη τάξη, γνωρίζει, εκτός από την 

εξωδικαστική διαμεσολάβηση του Νόμου 3898/2010, αφ’ ενός μεν την δικαστική 

μεσολάβηση106, αφετέρου δε την ενταγμένη στο δικαστήριο διαμεσολάβηση107. Η σχετική 

αναφορά του άρθρου 3 του Ν. 3898/2010 είναι σαφής και προβλέπει επί λέξει τα εξής: 

«Προσφυγή στη διαμεσολάβηση 1. Διαμεσολάβηση είναι δυνατή: α) αν τα μέρη συμφωνούν να 

προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, β) αν 

κληθούν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου, γ) αν διαταχθεί διαμεσολάβηση από δικαστήριο άλλου κράτους-μέλους ή δ) αν 

επιβάλλεται υποχρεωτικά διαμεσολάβηση με νόμο. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση αποκλείει 

προσωρινά και μέχρι περατώσεώς της, τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. 2. Το 

δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με 

την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να 

προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον τα μέρη συμφωνούν το 

δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την πάροδο 

τριμήνου και όχι πέραν του εξαμήνου». 

 

5.2  Δικαστική μεσολάβηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 214Β΄ Κ.Πολ.Δ., το οποίο προστέθηκε προσφάτως με το άρθρο 

6 του Ν.4055/2012 και τροποποιήθηκε λίαν προσφάτως με την παρ. 2 του άρθρου 102 του Ν. 

4139/2013, «1. Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να επιλυθούν και με προσφυγή σε 

δικαστική μεσολάβηση. Η προσφυγή στη δικαστική μεσολάβηση, η οποία είναι προαιρετική, 

μπορεί να γίνει πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. 2. 

Σε κάθε πρωτοδικείο και εφετείο ορίζονται, για δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα 

επιπλέον έτος, ένας ή περισσότεροι από τους υπηρετούντες προέδρους πρωτοδικών και εφετών 

ή από τους αρχαιότερους πρωτοδίκες και εφέτες, ως μεσολαβητές μερικής ή πλήρους 

απασχόλησης. 3. Η δικαστική μεσολάβηση περιλαμβάνει ξεχωριστές και κοινές ακροάσεις και 

                                                
106 Judicial Mediation 
107 In court integrated mediation. 



   47  Γαβριήλ Αποστολίδης 

συζητήσεις των μερών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους με τον μεσολαβητή δικαστή, ο 

οποίος και μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, να προσφεύγει στον κατά 

τόπον αρμόδιο δικαστή μεσολαβητή υποβάλλοντας γραπτώς το αίτημα του. 4. Το δικαστήριο 

στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την 

περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να 

προσφύγουν στη δικαστική μεσολάβηση για την επίλυση της διαφοράς τους και ταυτόχρονα, αν 

συμφωνούν τα μέρη, να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμο και πάντως 

όχι πέραν του εξαμήνου. 5. Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία συντάσσεται πρακτικό 

μεσολάβησης. Το πρακτικό υπογράφεται από τον μεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξουσίους 

δικηγόρους τους και το πρωτότυπο του κατατίθεται στη γραμματεία του πρωτοδικείου όπου 

διεξήχθη η μεσολάβηση. Κατά την κατάθεση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει παράβολο υπέρ του 

Δημοσίου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Από την 

κατάθεση στη γραμματεία του πρωτοδικείου, το πρακτικό μεσολάβησης, εφόσον περιέχει 

συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με το άρθρο 

904 παράγραφος 2 εδάφιο γ` Κ.Πολ.Δ. 6. Η μεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που 

να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την 

έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το 

απόρρητο της διαδικασίας.» 

Η διάταξη αυτή θεσπίζει τη μεσολάβηση εκ μέρους δικαστή που δεν έχει επιληφθεί 

τυχόν δικαστικών διαδικασιών σχετικών με την εν λόγω διαφορά. Δεν περιλαμβάνει 

απόπειρες που γίνονται από το δικαστήριο ή τον δικαστή που έχει επιληφθεί της υπόθεσης 

για την επίλυση της διαφοράς κατά τη διάρκεια της σχετικής, με την εν λόγω διαφορά, δίκης. 

Κατά την πρόβλεψη του νόμου, η δικαστική μεσολάβηση περιλαμβάνει ξεχωριστές και 

κοινές ακροάσεις και συζητήσεις των μερών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους με τον 

μεσολαβητή δικαστή, ο οποίος και μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις 

επίλυσης της διαφοράς. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, μετά ή διά πληρεξουσίου δικηγόρου, 

να προσφεύγει στον κατά τόπον αρμόδιο δικαστή - μεσολαβητή, υποβάλλοντας γραπτώς το 

αίτημα του. Το δικαστήριο, στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση, μπορεί σε κάθε στάση της 

δίκης, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις περιστάσεις της 

υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη δικαστική μεσολάβηση για την επίλυση της 

διαφοράς τους και ταυτόχρονα, αν συμφωνούν τα μέρη, να αναβάλει την εκδίκαση της 

υπόθεσης σε σύντομη δικάσιμο και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.  



   48  Γαβριήλ Αποστολίδης 

Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, συντάσσεται πρακτικό μεσολάβησης. Το 

πρακτικό υπογράφεται από τον μεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξουσίους δικηγόρους 

τους και το πρωτότυπο κατατίθεται στη γραμματεία του Πρωτοδικείου, όπου διεξήχθη η 

μεσολάβηση.  

Κατά την κατάθεση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το 

ύψος και η αναπροσαρμογή του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σημειωτέον ότι 

με την Υ.Α. 43047/2012108, το εν λόγω παράβολο έχει καθοριστεί στο ποσό των 20 ευρώ. 

Από την κατάθεση στη γραμματεία του Πρωτοδικείου, το πρακτικό μεσολάβησης, εφόσον 

περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με 

το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ' Κ.Πολ.Δ. 

Φυσικά, και στη δικαστική μεσολάβηση υπάρχει η νομοθετική πρόβλεψη και 

ευαισθησία, ώστε αυτή να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται το απόρρητο της 

διαδικασίας, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Προς το σκοπό αυτό, πριν από 

την έναρξη της μεσολάβησης, όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το 

απόρρητο αυτής. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι με το νέο αυτό θεσμό υπαγωγής στη 

διαμεσολάβηση, διαμεσολαβητής μπορεί να είναι πλέον δικαστής, χωρίς ωστόσο να έχει 

προηγηθεί σχετική εκπαίδευσή του και παρά το γεγονός, ότι με τον τρόπο αυτό δεν 

αποσυμφορούνται τα δικαστήρια αλλά αντίθετα, επιβαρύνονται οι δικαστές με ένα επιπλέον 

καθήκον. Για αυτό εξάλλου, η Ένωση Δικαστών Πρωτοδικείου Πειραιά, έχει διατυπώσει 

σαφείς επιφυλάξεις για τη σχετική διάταξη κατά την αξιολόγηση του πρόσφατου νόμου για 

την δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής109, εκδίδοντας το υπ’ αριθμ. 2/2012 ψήφισμά 

της, στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «…..Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

εισάγεται ένας νέος θεσμός εξώδικης επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, η δικαστική 

μεσολάβηση. Ο νέος αυτός τρόπος επίλυσης διαφορών, που εντάσσεται στα δικαστικά 

καθήκοντα χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή για το δικαστή-μεσολαβητή (όπως αντίθετα προβλέπεται για 

το διαιτητή ή πρόσφατα για τον ιδιωτικό διαμεσολαβητή δικηγόρο), δεν αναπτύσσεται 

«ανταγωνιστικά, αλλά παράλληλα προς τις λοιπές εναλλακτικές μορφές» σύμφωνα με την 

αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Ωστόσο, αυτή η υπερπολυτελής νέα δυνατότητα, που είναι 

άγνωστη στους διαδίκους, περισσότερο άγνωστη και από την ιδιωτική διαμεσολάβηση, 

                                                
108 ΦΕΚ Β΄ 2830/22-10-2012. 
109 Ν. 4055/2012. 
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περισσότερα προβλήματα θα προκαλέσει από εκείνα που φιλοδοξεί να επιλύσει και για το λόγο 

αυτό εκτιμάται ότι δεν θα συμβάλει ουσιωδώς στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Και 

τούτο, διότι η δυνατότητα προσφυγής σε δικαστική μεσολάβηση, που υφίσταται παράλληλα με 

τη δυνατότητα προσφυγής των μερών σε ιδιωτική διαμεσολάβηση, θα στερήσει από τις 

Δικαστικές Υπηρεσίες ικανό αριθμό Δικαστών, καθόσον, ενώ η ιδιωτική διαμεσολάβηση 

διενεργείται από δικηγόρους, η συμμετοχή Δικαστών στη δικαστική μεσολάβηση επιφέρει την 

αποκλειστική ή μερική ενασχόληση τους με αυτό το αντικείμενο, με αποτέλεσμα είτε να 

στερούνται οι Υπηρεσίες Δικαστές, είτε όσοι απασχοληθούν μερικώς να ασχολούνται 

παράλληλα και με τα λοιπά δικαστικά τους καθήκοντα, λειτουργώντας πότε ως μεσολαβητές 

και πότε ως Δικαστές. Η δε μεταφορά πολιτικών υποθέσεων από το πινάκιο του δικαστηρίου 

στα χέρια ενός δικαστικού μεσολαβητή με μερική ή αποκλειστική απασχόληση ελάχιστα 

εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, αφού σε κάθε περίπτωση 

δικαστής θα ασχολείται με αυτές τις διαφορές σε βάρος των λοιπών υπηρεσιακών 

υποχρεώσεων του και με επαύξηση του φόρτου εργασίας των εναπομενόντων Δικαστών, οι 

οποίοι θα μοιράζονται το μερίδιο της δικαστηριακής ύλης και εν γένει υπηρεσίας που αναλογεί 

στο δικαστικό μεσολαβητή.». 

Πρέπει να αναφερθεί ότι σε σχετική ημερίδα που διοργανώθηκε στην Πάτρα στις 

8/3/2013 με θέμα την Δικαστική Μεσολάβηση, η προϊσταμένη του Πρωτοδικείου Αθηνών, 

Πρόεδρος Πρωτοδικών κα Μαίρη Τσάμη, ανέφερε ότι παρά τις όποιες δυσκολίες και 

ελλείψεις, κατά το χρονικό σημείο εκείνο είχαν προσφύγει στο θεσμό της δικαστικής 

μεσολάβησης 48 υποθέσεις, εκ των οποίων είχαν περαιωθεί 28 και μάλιστα, 19 υποθέσεις 

είχαν καταλήξει επιτυχώς σε συμβιβασμό. 

 

5.3  Διαμεσολάβηση ενταγμένη στο δικαστήριο 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3898/2010, το δικαστήριο στο οποίο είναι 

εκκρεμής η υπόθεση μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την περίπτωση και 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε περιστάσεις, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη 

διαμεσολάβηση. Εφόσον τα μέρη συμφωνούν αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της 

υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου και όχι πέραν του εξαμήνου.  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 1 του ίδιου Νόμου, 

προσφυγή σε διαμεσολάβηση μπορεί να λάβει χώρα σε εκτέλεση διαταγής άλλου κράτους -

μέλους και σε περίπτωση υποχρέωσης προς τούτο με νόμο. Τέτοια παραδείγματα 

υποχρεωτικής προσφυγής στο στάδιο της διαμεσολάβησης στα πλαίσια μίας υπάρχουσας 
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εκκρεμοδικίας ή για το παραδεκτό άνοιγμα αυτής, προβλέπονται αρκετά στην ελληνική 

νομοθεσία, όπως ο μεσολαβητής του άρθρου 102 του Ν. 3588/2010110 στα πλαίσια της 

διαδικασίας επίτευξης συμφωνίας εξυγίανσης του οφειλέτη με τους πιστωτές του σε 

περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης του άρθρου 99 του Πτ.Κ., αλλά και στα πλαίσια του Ν. 

3869/2010111, όπου προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή αίτησης του οφειλέτη ενώπιον 

του αρμόδιου δικαστηρίου για την ρύθμιση των οφειλών του ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα η 

προηγούμενη καταβολή προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη 

συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, Ένωσης 

Καταναλωτών, του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου ή άλλου 

δημόσιου ή ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα.  

Ωστόσο, με το άρθρο 11 του Ν. 4161/2013112 καταργήθηκε η ως άνω ρύθμιση και 

προκρίθηκε πλέον η επιλογή της δυνατότητας113 του ενδιαφερομένου να προσφύγει στη 

διαμεσολάβηση προς ρύθμιση των οφειλών του. Ειδικότερα, η διάταξη του νόμου έχει ως 

εξής: «Τα μέρη δύνανται πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 παράγραφος 1 του 

παρόντος να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση που επιλεγεί αυτή 

η διαδικασία και αποτύχει, ο οφειλέτης δύναται να καταθέσει την αίτηση του άρθρου 4 του 

παρόντος ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου με το αναφερόμενο στο άρθρο 4 του παρόντος 

περιεχόμενο, καθώς και αντίγραφο του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης. Μετά την 

υποβολή της αίτησης του άρθρου 4 ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, ο οφειλέτης 

υποχρεούται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 5 διαδικασία. Στο πλαίσιο του 

προδικαστικού συμβιβασμού, ο οφειλέτης δύναται να ζητά τη συμβουλευτική συνδρομή του 

Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπεται στο 

άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (Α` 191) της Ένωσης Καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένη στο 

Μητρώο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 ή του Μεσολαβητή 

Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ή δικηγόρου.». 

Ουσιαστικά, οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν εξαίρεση από τον κανόνα της εκούσιας 

προσφυγής στη Διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του θεσμού 

και της διαδικασίας, και φυσικά χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική η επίτευξη συμφωνίας. 

Άλλωστε και στις περιπτώσεις αυτές, η διαμεσολάβηση θα γίνει από τρίτο πρόσωπο της 

                                                
110 Πτωχευτικός Κώδικας. 
111 Περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. 
112 ΦΕΚ Α΄ 143/14.6.2013. 
113 Και όχι η υποχρέωση. 
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επιλογής των μελών, με συνέπεια και εδώ να υφίσταται στην πραγματικότητα, περίπτωση 

ιδιωτικής διαμεσολαβήσεως. 

Επίσης, κατά την άποψη του γράφοντος, ενδεχομένως να μπορούν να υπαχθούν, εν 

ευρεία εννοία, στην κατηγορία της ενταγμένης στο δικαστήριο διαμεσολάβησης, οι 

περιπτώσεις προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπονται στα 

άρθρα 208, 209, 214Α, 233 & 293 του Κ.Πολ.Δ. Βέβαια, τα άρθρα αυτά τυγχάνουν 

ελάχιστης εφαρμογής στην πράξη και η μη τήρησή τους δεν επιφέρει δικονομικές ή άλλες 

συνέπειες, ενώ σε πολλά στοιχεία, όπως η ύπαρξη τρίτου ουδέτερου προσώπου – 

διαμεσολαβητή ή η προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού από μη εμπλεκόμενο στην αντιδικία 

Δικαστή, διαφέρουν από το θεσμό της ενταγμένης στο δικαστήριο διαμεσολάβησης. 
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6. Η ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

6.1  Συμβατική πρόβλεψη ρήτρας διαμεσολάβησης  

Από την διατύπωση του Νόμου προκύπτει, ότι η συμφωνία των μερών περί προσφυγής 

σε διαμεσολάβηση επέρχεται, αφού έχει προκύψει η διαφορά. Συγκεκριμένα, ο Νόμος 

αναφέρει ότι η διαμεσολάβηση είναι δυνατή, με την προϋπόθεση ότι τα μέρη συμφωνούν να 

προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, πριν ή κατά την διάρκεια της εκκρεμοδικίας.  

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 361 Α.Κ., που θεσπίζει την ελευθερία των συμβάσεων, οι 

συμβαλλόμενοι μπορούν αρχικά να συμπεριλάβουν στην σύμβασή τους ρήτρα περί 

διαμεσολάβησης114 προς επίλυση ενδεχόμενων μελλοντικών διαφορών τους, που θα 

προκύψουν από την ερμηνεία ή την εκτέλεση της σύμβασης, πριν προσφύγουν στην 

δικαστική διαδικασία. Παρά ταύτα, κατά την αιτιολογική έκθεση του σχετικού Νόμου, η 

συμφωνία των μερών περί προσφυγής στην διαμεσολάβηση, πρέπει να επαναληφθεί – και 

μάλιστα εγγράφως – αφού προκύψει η διαφορά και εν όψει επίλυσής της. Συνέπεια τούτου 

είναι να καθίσταται ουσιαστικά ανίσχυρη η ρήτρα διαμεσολάβησης που ενδεχομένως να 

προβλέπεται στο αρχικό κείμενο της σύμβασης. Η ρήτρα περί διαμεσολάβησης σε μια 

σύμβαση θα είχε νόημα, μόνον εάν ήταν εξαρχής δεσμευτική και μπορούσε ο έχων έννομο 

συμφέρον προς τούτο διάδικος, να εγείρει σχετική ένσταση, σε περίπτωση που το αντίθετο 

μέρος της διαφοράς προσέφευγε στην δικαστική διαδικασία χωρίς προηγουμένως να 

χρησιμοποιήσει την διαδικασία της διαμεσολάβησης, όπως συμβαίνει σε περίπτωση ρήτρας 

περί διαιτησίας115. 

Παρόλα αυτά, κρίνεται επιβεβλημένο, ακόμα και προς προώθηση του θεσμού, να 

περιλαμβάνονται ρήτρες διαμεσολάβησης για μελλοντικές διαφορές στις συμβάσεις. Μέσω 

της ρήτρας διαμεσολάβησης, οι συμβαλλόμενοι γνωρίζουν, πριν ακόμα προκύψει διαφορά 

και εμπλακούν σε διένεξη, ότι υπάρχει μεταξύ τους η λύση του διαλόγου και της 

συνδιαλλαγής, δηλαδή η λύση της διαμεσολάβησης. Εξάλλου, με βάση τη διεθνή εμπειρία, 

τα μέρη ευκολότερα υπάγουν τη διαφωνία τους στη διαμεσολάβηση, όταν εξαρχής 

υφίστανται τέτοιες ρήτρες, παρά όταν δεν υπάρχουν, αφού εκλείπει ο «φόβος» κάθε μέρους 

μήπως, προτείνοντας τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, δείξει «αδυναμία» προς το άλλο. 

Είναι προφανές ότι τέτοιος φόβος δεν υπάρχει, όταν τα μέρη έχουν προκρίνει σε ανύποπτο 

                                                
114 Mediation clause. 
115 Arbitration clause. 
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χρόνο, πριν από τη γέννηση της διαφοράς, την διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης των 

διαφωνιών τους.  

 

6.2  Περιεχόμενο της ρήτρας διαμεσολάβησης 

Το αναγκαίο περιεχόμενο της ρήτρας διαμεσολάβησης δεν προσδιορίζεται πανηγυρικά 

στο nόμο, αλλά προκύπτει (και) από αυτόν. Πράγματι, αρκεί αλλά συγχρόνως είναι και 

απαραίτητο να προσδιορίζεται η θέληση των μερών για επίλυση προβλημάτων και 

διαφωνιών με τη διαμεσολάβηση, όπως αυτή ορίζεται από το Νόμο και από την ίδια τη φύση 

της, και να διαχωρίζεται από τις άλλες συγγενείς μορφές116. Στη ρήτρα θα πρέπει να 

αναφέρονται όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα της 

διαμεσολάβησης117. Επίσης θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στο «σκληρό πυρήνα» της 

διαδικασίας, ότι δηλαδή τα μέρη -και όχι ο διαμεσολαβητής- αποφασίζουν για το αντικείμενο 

της διαπραγμάτευσης και τον τρόπο επίλυσης. Ωστόσο, δεν υπάρχει ανάγκη να περιληφθούν 

λεπτομέρειες της διαδικασίας118 και δεν θα ήταν σκόπιμο κάτι τέτοιο, ειδικά σε αυτό το 

πρώιμο στάδιο, κατά το οποίο δεν έχει ανακύψει η διαφορά.  

Στη ρήτρα σκόπιμο είναι να αναφέρονται, έστω και ακροθιγώς, βασικά χαρακτηριστικά 

της διαμεσολάβησης, ήτοι η εκούσια συμμετοχή στη διαδικασία, η μη υποχρέωση επίτευξης 

συμφωνίας, το πλεονέκτημα της συνέχισης της συμβάσεως, ο συνεχής έλεγχος της 

διαδικασίας και του αποτελέσματος από τα ίδια τα μέρη και η πλήρης εμπιστευτικότητα της 

διαδικασίας. 

Περαιτέρω, επίσης σκόπιμο είναι η ρήτρα να παραπέμπει στην οργάνωση της 

διαδικασίας μέσω ενός οργανωμένου Κέντρου Διαμεσολάβησης, του Κανονισμού 

λειτουργίας του και του Κώδικα Δεοντολογίας του, γιατί αλλιώς μπορεί να πάσχει από 

ασάφεια και να μην παράγει τις αναγκαίες ουσιαστικές-ενοχικές ή και δικονομικές 

συνέπειες.  

Αν και στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί ο θεσμός σε τέτοιο βαθμό, το θέμα 

έχει απασχολήσει την αγγλική νομολογία. Με απόφασή του, το αγγλικό High Court of 

Justice119 έκρινε ότι η ρήτρα διαμεσολάβησης μέσω ενός γνωστού οργανισμού, όπως το 

C.E.D.R., γεννά νομικές υποχρεώσεις και δεν είναι απλά και μόνο μια «συμφωνία για να 

                                                
116 Π.χ. τη διαιτησία. 
117 Η ύπαρξη και ο ρόλος του διαμεσολαβητή, ο ορισμός διαμεσολαβητή, προσόντα, εκπαίδευση κ.λπ. 
118 Όπως η διάρκεια της συνάντησης, προσδιορισμός του τρόπου γνώσης των στοιχείων της υπόθεσης 

πριν από την ημέρα της διαμεσολάβησης κ.λπ. 
119 Ανώτατο Δικαστήριο. 
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γίνουν διαπραγματεύσεις», που στερείται δεσμευτικού χαρακτήρα, ιδίως εν όψει του ότι είναι 

γνωστή η διαδικασία και οι κανόνες του C.E.D.R. Συνέπεια είναι να εμποδίζεται η συνέχεια 

της δικαστικής διαδικασίας, η δε ρήτρα διαμεσολάβησης να έχει αναλογίες με τη ρήτρα 

διαιτησίας120.  

Μια λιτή, αλλά επαρκής ρήτρα διαμεσολάβησης, θα μπορούσε να έχει ως εξής: 

«Οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με τη συμφωνία αυτή (ενδεικτικά ως προς το κύρος, 

την ερμηνεία, την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση, τη διακοπή ή την ακύρωση αυτής) επιλύεται με 

διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τους Κανόνες, τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης και τον Κώδικα 

Δεοντολογίας του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης (το Κέντρο), που εδρεύει στ…… Το 

αίτημα για διαμεσολάβηση κοινοποιείται εξ ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη γραπτά στο 

Κέντρο. Εφόσον το Κέντρο επιτύχει τη συμφωνία και του άλλου μέρους για διεξαγωγή της 

διαμεσολάβησης και για το όνομα του διαμεσολαβητή (που μπορεί να προταθεί από το Κέντρο, 

εφόσον τα μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά), η κύρια διαδικασία της διαμεσολάβησης θα 

αρχίσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της διαφοράς στο 

Κέντρο και την αποδοχή διεξαγωγής διαμεσολάβησης και από τα δύο μέρη και θα διαρκέσει 1 

ημέρα (8 ώρες). Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς δια της διαμεσολαβήσεως, τα μέρη θα 

υπάγουν τη διαφορά σε διαιτησία/δίκη ενώπιον του ……». 

 

6.3  Νομική φύση της ρήτρας διαμεσολάβησης – εφαρμοστέες νομικές διατάξεις 

Η ρήτρα διαμεσολάβησης αποτελεί καταρχήν sui generis σύμβαση ουσιαστικού 

δικαίου. Ωστόσο, ενυπάρχουν και στοιχεία δικονομικού χαρακτήρα, αφού με τη ρήτρα 

διαμεσολάβησης ρυθμίζονται θέματα με αδιαμφισβήτητες δικονομικές συνέπειες, όπως η 

απαγόρευση εξέτασης ως μαρτύρων, όσων συμμετείχαν στη διαμεσολάβηση.  

Βέβαια, η σοβαρότερη δικονομική συνέπεια θα ήταν ο προσωρινός αποκλεισμός των 

τακτικών δικαστηρίων με σκοπό, να προηγηθεί η διαδικασία της διαμεσολάβησης, κάτι 

αντίστοιχο δηλαδή με τη ρήτρα διαιτησίας. Η κατάφαση ή μη του δικονομικού χαρακτήρα 

της ρήτρας διαμεσολάβησης είναι καθοριστική για τη θέση που θα πάρει κανείς σχετικά με 

τον αποκλεισμό των δικαστηρίων ή την υποχρέωση «αναμονής» τους και την προτεραιότητα 

στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι 

ασχολούμαστε με μια καταρχήν σύμβαση ουσιαστικού χαρακτήρα, όσον αφορά την ερμηνεία 

                                                
120 Εννοείται, κατά το αγγλικό δίκαιο. 
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της ρήτρας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την ερμηνεία των 

συμβάσεων121.  

 

6.4  Συνέπειες παραβίασης της ρήτρας διαμεσολάβησης 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διάταξη του Ν. 3898/2010 και τις προβλέψεις της 

αιτιολογικής του έκθεσης, ότι η ρήτρα «θα πρέπει να επιβεβαιώνεται εκ νέου πριν από τη 

διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης», παραβίαση της ρήτρας διαμεσολάβησης στοιχειοθετείται 

είτε με την απόρριψη της πρόσκλησης για επιβεβαίωση της ρήτρας διαμεσολάβησης διά της 

άρνησης σύμπραξης του ενός μέρους στην εκ νέου υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση ή στον ορισμό διαμεσολαβητή ή διά της μη 

εμφάνισης κατά την ορισθείσα ημέρα για τη διαμεσολάβηση, είτε με την ολοσχερή 

παράκαμψη της διαδικασίας και την απευθείας εισαγωγή της υπόθεση στο δικαστήριο.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχουν δύο ειδών έννομες συνέπειες από την παραβίαση 

εξαρχής συμβατικώς τεθείσας ρήτρας διαμεσολάβησης, και συγκεκριμένα συνέπειες 

ουσιαστικές και δικονομικές. 

Οι ουσιαστικές συνέπειες της παραβίασης της ρήτρας διαμεσολάβησης συνίστανται, 

όπως σε κάθε σύμβαση ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε από κάποιον από τους 

συμβαλλομένους, στην υποχρέωση αποζημίωσης από το μέρος που αγνόησε και παραβίασε 

τη συμφωνία διαμεσολάβησης. Η εν λόγω αποζημίωση δύναται να αναφέρεται στην 

αποκατάσταση κάθε ζημίας122. Η θετική ζημία μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε 

δαπανήθηκε123, αν και μπορούσε να αποφευχθεί με την υπαγωγή της διαφοράς στη 

διαμεσολάβηση. Επίσης, στην υποχρέωση αποκατάστασης μπορεί να περιληφθεί κάθε ζημία 

από την καθυστέρηση, μέχρι την ολοκλήρωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Τέλος, 

στην περίπτωση παραβίασης της ρήτρας προφανώς νοείται και αποκατάσταση της 

αποθετικής ζημίας124.  

Σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού, οι δικονομικές συνέπειες της παραβίασης της 

ρήτρας διαμεσολάβησης συνίστανται στην επιβολή των δικαστικών εξόδων από το 

δικαστήριο σε βάρος του μέρους που προέβη σε τέτοια παραβίαση. Ωστόσο, η ελληνική 

νομική προβληματική εστιάζεται στο, αν νοείται ως δικονομική συνέπεια - κύρωση το 

                                                
121 Άρθρα 173 και 200 του Α.Κ. 
122 Θετικής ή και αποθετικής. 
123 Δικηγορική δαπάνη, δικαστικά έξοδα κ.λπ. 
124 Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. 
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απαράδεκτο της συζήτησης, ή αλλιώς η υποχρεωτική «αναμονή» του δικαστηρίου για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. 

Η ελληνική νομολογία για τη διαιτησία καταρχήν δεν «αφήνει περιθώριο» σε άλλες, 

πλην της διαιτησίας, μορφές αποκλεισμού της κρατικής δικαιοδοσίας. Έτσι γίνεται δεκτό 

από τα ελληνικά δικαστήρια ότι «η ρήτρα, ότι πριν από την προσφυγή σε Δικαστήρια θα 

επιχειρείται διαιτητική επίλυση, δεν αποτελεί συμφωνία διαιτησίας, άρα δεν αποκλείει την 

προσφυγή στα Δικαστήρια». Η νομολογία όμως αυτή δεν έχει λάβει υπ’ όψιν της τον, 

ομολογουμένως πολύ μεταγενέστερο, θεσμό της διαμεσολάβησης και είναι τουλάχιστον 

παρωχημένη.  

Από την άλλη μεριά, η Θεωρία τείνει προς την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτή 

η «αναμονή» του δικαστηρίου, όταν υφίσταται ρήτρα διαμεσολάβησης, και η συνακόλουθη 

θεμελίωση δικονομικής ένστασης από την αντισυμβατική συμπεριφορά και παραβίαση των 

ορισμών της ρήτρας. Αυτό συμβαδίζει και με το νομικό χαρακτήρα της ρήτρας 

διαμεσολάβησης ως έχουσα και δικονομικές συνέπειες125.  

                                                
125 Σύμφωνα με τον καθηγητή Γ. Ορφανίδη, ο οποίος είναι υπέρ του αποκλεισμού των κρατικών 

Δικαστηρίων όταν υπάρχει σχετική ρήτρα διαμεσολάβησης, δηλαδή «μια πράξη αυτοδιάθεσης των μερών στο 
χώρο επίλυσης των διαφορών». 
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7. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ στην ΠΡΑΞΗ 

O τίτλος του παρόντος κεφαλαίου αρχικά είχε οριστεί σε «Νομολογία», όρος εν 

προκειμένω ατυχής, αφού, όπως αναλυτικά αναλύεται παραπάνω, η διαμεσολάβηση126 

απέχει παρασάγγας από την «βιαιότητα» της δικαστικής απόφασης, ενώ επίσης, σκοπός του 

διαμεσολαβητή δεν είναι να καταλήξει ο ίδιος σε κρίση αλλά να βοηθήσει τα μέρη μιας 

διαφοράς, εφαρμόζοντας κατάλληλες τεχνικές, να εντοπίσουν τα κοινά τους συμφέροντα και 

να καταλήξουν σε αμοιβαίως αποδεκτή συμφωνία.  

Ως εκ τούτου, ο τίτλος της ενότητας αυτής τροποποιήθηκε στον ορθότερο 

«Περιπτώσεις Διαμεσολάβησης στην Πράξη», εννοώντας ότι στο παρόν σημείο 

αναζητήθηκαν προς μελέτη οι μέχρι σήμερα περιπτώσεις διαφωνίας, την επίλυση των 

οποίων, τα μέρη αποφάσισαν να επιλύσουν με το θεσμό της διαμεσολάβησης. Ωστόσο, 

σύντομα διαπιστώθηκε αδυναμία συγκέντρωσης πληροφοριών για περιπτώσεις υπαγωγής 

διαφορών στο θεσμό της διαμεσολάβησης, η οποία οφείλεται σε δύο κυρίως αιτίες κατά την 

άποψη του γράφοντος. 

Εν πρώτοις, ο θεσμός της διαμεσολάβησης, και ειδικά της εξωδικαστικής 

διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010, είναι κυριολεκτικά καινοτόμος και καινοφανής για την 

ελληνική πραγματικότητα σε κοινωνικό, εμπορικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο, με 

αποτέλεσμα να μην έχει αποτολμηθεί μέχρι σήμερα, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας των ίδιων 

των μερών, είτε κατόπιν προτροπής από τους νομικούς συμπαραστάτες τους, η υπαγωγή της 

επίλυσης μιας διαφοράς στο θεσμό της διαμεσολάβησης.  

Περαιτέρω, λίαν προσφάτως, ήτοι στα τέλη του έτους 2012, το αρμόδιο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσίευσε την λίστα με τα 

ονόματα των πρώτων εν Ελλάδι πιστοποιημένων διαμεσολαβητών, ενώ τελευταίως 

αδειοδοτήθηκαν οι πρώτοι ελληνικοί φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών 

και εκπαιδευτών διαμεσολαβητών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει, μέχρι πολύ πρόσφατα, 

στον ελληνικό χώρο η κατάλληλη υποδομή και το απαραίτητο ανθρώπινο κεφάλαιο για να 

προωθηθούν και να βρουν εφαρμογή οι σχετικές διαδικασίες της διαμεσολάβησης.  

Συνέπεια των δύο αυτών παραγόντων είναι ουσιαστικά να μην υπάρχει μέχρι σήμερα 

επισήμως καταγεγραμμένη απόπειρα επίλυσης διαφοράς ιδιωτών μέσω του θεσμού της 

διαμεσολάβησης, έστω και ανεπιτυχής.  

                                                
126 Εξωδικαστική, δικαστική ή και ενταγμένη στο δικαστήριο, 
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Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφερθεί η διαδικασία διαμεσολάβησης, η οποία 

έλαβε χώρα στην Αθήνα από το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας το 2010. 

Η διαφορά επί της οποίας έγινε η διαμεσολάβηση αφορούσε άρθρο του Allan Cozinn στις 

εφημερίδες «The New York Times Company» και «The International Herald Tribune Sas», 

που δημοσιεύθηκε επίσης σε ένθετο των «Ν.Υ.Τ.» στην «Καθημερινή» σχετικά με τον John 

Alexis Mardas. Διαμεσολαβητής ήταν ο Lord HOFFMANN, ο οποίος ήρθε ειδικά από το 

Λονδίνο για τον σκοπό αυτό. Η διαμεσολάβηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 16 

Φεβρουαρίου 2010, στα ειδικά διαμορφωμένα για διαμεσολάβηση γραφεία του Ελληνικού 

Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας με επιτυχές αποτέλεσμα. Η διαμεσολάβηση 

διήρκησε μόνο οκτώ ώρες και κόστισε ένα απειροελάχιστο ποσοστό του κόστους μιας 

διεθνούς δικαστικής διαμάχης, ενώ, σημειωτέον, ότι πριν από την διεξαγωγή της 

διαμεσολάβησης, είχε ασκηθεί αγωγή του κ. Μάρδα κατά της εφημερίδας «Η Καθημερινή» 

ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και είχαν αρχίσει δικαστικές διαδικασίες 

ενώπιον του Πρωτοδικείου του Λονδίνου κατά των εφημερίδων «Ι.Η.Τ.» και «Ν.Υ.Τ.»127.  

Επίσης, είναι σκόπιμο να αναφερθούν οι περιπτώσεις διαμεσολαβήσεων που έλαβαν 

χώρα μεταξύ ελληνικών και κινεζικών συμφερόντων επιχειρήσεων με τη συνδρομή 

διαμεσολαβητών του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στο Πεκίνο. Το 

Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας 

με το Κεντρικό Επιμελητήριο του Πεκίνου128 και, συγκεκριμένα, με το Κέντρο 

Διαμεσολάβησης που διαθέτει, αφού ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι διαδεδομένος και 

στην Κίνα και χρησιμοποιείται ευρέως στις επιχειρηματικές διαφορές. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις που συμφώνησαν να λάβει χώρα διαμεσολάβηση με κινεζικές επιχειρήσεις για 

την επίλυση των διαφορών τους, εξασφάλισαν με σύντομες διαδικασίες και με εξαιρετικά 

χαμηλότερο κόστος, σε σύγκριση με αυτό που θα χρεώνονταν από τυχόν προσφυγή τους στα 

κινεζικά Δικαστήρια, υψηλή αποζημίωση129. 

Αναφορικά με την δικαστική μεσολάβηση, σε ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από το 

Πρωτοδικείο Πατρών και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών στην Πάτρα στις 8/3/2013,  με 

ομιλήτριες, μεταξύ άλλων, τις κες Μαρία – Γεωργία Τσάμη, Πρόεδρο Πρωτοδικών & 

Πρόεδρο Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης Πρωτοδικείου Αθηνών και Ιωάννα Στρατσιάνη, 

Πρόεδρο Πρωτοδικών, Δικαστικό Μεσολαβητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφέρθηκε ότι 

                                                
127 Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς 

έλαβε χώρα πριν από την θέση σε ισχύ του Ν. 3898/2010. 
128 C.C.P.I.T. Beijing. 
129 Ελ.Κ.Δ.Δ., Δελτίο Τύπου της 15ης /10ου /2012.  
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επί του παρόντος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ήτοι στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας 

που χειρίζεται το 50% των υποθέσεων πανελληνίως, έχουν εισαχθεί προς συμβιβαστική 

επίλυση με την βοήθεια δικαστικού μεσολαβητή συνολικά σαράντα οκτώ (48) υποθέσεις, εκ 

των οποίων είχαν περαιωθεί είκοσι οκτώ (28) και μάλιστα, οι δεκαεννέα (19) από αυτές 

επιτυχώς. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι ενδεχομένως και να μην είναι εύκολη στο μέλλον η 

συστηματική και σε ουσιαστικό επίπεδο μελέτη των περιπτώσεων διαμεσολάβησης, καθ’ 

όσον δεν πρέπει να ξεχνάμε την ρήτρα εμπιστευτικότητας και απορρήτου που καλύπτει 

απόλυτα όλα τα μέρη, τόσο σχετικά με την διαδικασία, όσο και με το όποιο αποτέλεσμά της. 
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8. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 Στην διαμεσολάβηση αναγνωρίζονται πλήθος πλεονεκτημάτων, τα οποία για πολλούς 

και διάφορους λόγους στερείται η διαδικασία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Τα 

πλεονεκτήματα αυτά εστιάζονται στα εξής: 

• Ευελιξία και ταχύτητα της διαδικασίας, αφού αφήνονται τα μέρη ελεύθερα να 

αποφασίσουν, με ποιό τρόπο θα επιλύσουν την διαφορά τους, εν αντιθέσει όχι μόνο με την 

δικαστική οδό αλλά και με την διαιτησία. 

• Αποφυγή των διαδικασιών για την προετοιμασία και την αναμονή της κατ’ αντιδικίαν 

επίλυσης της διαφοράς με περαιτέρω ευεργετικά αποτελέσματα την εξοικονόμηση χρόνου 

και χρημάτων. Ενδεικτικά πρέπει να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με έρευνα που 

χρηματοδοτήθηκε το έτος 2010 από την Ε.Ε., ο μέσος χρόνος δικαστικής επίλυσης μίας 

ενδεικτικής διαφοράς130 στην Ευρώπη υπολογίζεται στις 548 ημέρες, ενώ το κόστος 

διαμορφώνεται από το 10% έως το 35% του αντικειμένου της διαφοράς. Στον αντίποδα η 

μέση χρονική διάρκεια της προετοιμασίας, διενέργειας και τυχόν επιτυχούς ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας διαμεσολάβησης διαμορφώνεται σε 87 ημέρες, ενώ το μέσο κόστος είναι 

χαμηλότερο σε σχέση με την αντιδικία κατά 32%. Σύμφωνα με την ίδια  μελέτη, ο χρόνος 

που χάνεται λόγω της μη προσφυγής σε διαμεσολάβηση υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 331 

έως 446 επιπρόσθετες ημέρες στην Ε.Ε., οι δε επιπλέον νομικές δαπάνες κυμαίνονται από 

12.471 ευρώ έως 13.738 ευρώ ανά υπόθεση131. 

• Αποφυγή κινδύνου έκδοσης δυσμενούς -ή απλά καθυστερημένης- δικαστικής 

απόφασης. Άλλωστε, η υφή της διαδικασίας ως απολύτου εθελοντικής, αρχικά σε επίπεδο 

συμμετοχής και τελικά σε επίπεδο τυχόν συμφωνίας, δεν αφήνει σε κανένα από τα μέρη 

υπόνοιες περί ανυπαρξίας αμεροληψίας του δικαστή, σε περίπτωση που η δικαστική 

απόφαση εκδόθηκε «αδίκως» σε βάρος του. Με άλλα λόγια, εσφαλμένη δικαστική απόφαση 

σε νομικό και ουσιαστικό επίπεδο είναι δυνατόν να υπάρξει, εσφαλμένη συμφωνία όμως όχι.  

• Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου της διαδικασίας και της τυχόν 

συμφωνίας, με συνακόλουθη την προστασία της αξιοπρέπειας των μερών. Η διαδικασία 

εξελίσσεται χωρίς δημοσιότητα, κάτι που διασφαλίζει τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες των 

μερών. 

                                                
130 Παραβίαση όρων συμβολαίου πωλήσεων ύψους 200.000 ευρώ με συζήτηση στο ακροατήριο και 

διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. 
131 Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης.11.2011. 
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• Επιρροή στη λύση της διαφοράς των κατ’ ιδίαν συμφερόντων των μερών με 

σύμμετρη και φιλική ικανοποίησή τους. Η αποδέσμευση από νομικά στοιχεία αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα της διαμεσολάβησης, με αποτέλεσμα οι λύσεις να είναι 

προσανατολισμένες στα συμφέροντα των μερών, ενώ ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας της 

διαδικασίας επιτρέπει στα μέρη να αποχωρήσουν, εάν και όποτε το κρίνουν συμφέρον. 

• Η σύντομη και συμφέρουσα οικονομικά επίλυση των διαφορών των μερών χωρίς την 

χρήση δικαστικών μέσων άμυνας και επίθεσης, βοηθάει στη διαφύλαξη και συνέχιση των 

επιχειρηματικών ή άλλων  σχέσεων συνεργασίας των μερών.  

• Η ανάδειξη και συνεκτίμηση από τα μέρη και μη νομικών στοιχείων της διαφοράς. Η 

ενδεχόμενη συμφωνία θα προκύψει μετά από την ανάδειξη και τη συνεκτίμηση όλων των 

στοιχείων, ακόμα και των μη νομικών, που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, ενώ στην 

επίλυση της διαφοράς μπορούν να ενταχθούν και ξένες, προς την αρχική διαφορά, 

απαιτήσεις. 

• Τέλος, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των μερών, αφού η προσφυγή στη 

διαμεσολάβηση ουδεμία επιρροή έχει στη δυνατότητα των μερών να καταφύγουν εν τέλει 

στο δικαστήριο, εκτός βέβαια αν η διαμεσολάβηση καταλήξει σε συμφωνία.  

Πρέπει επιπροσθέτως να επισημανθεί, ότι η διαμεσολάβηση υπερέχει σε σχέση με 

οποιαδήποτε άλλη διαπραγματευτική διαδικασία λόγω: α) του καταλυτικού ρόλου του 

διαμεσολαβητή που συνδυάζει την προσωπικότητα, τη γνώση των κατάλληλων τεχνικών και 

τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, και β) του συνδυασμού κοινών και κατ’ ιδίαν 

συναντήσεων που βοηθούν στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, στην αποκάλυψη των 

υποκείμενων συμφερόντων & βαθύτερων επιδιώξεων των μερών, και στην έλλειψη 

δυσπιστίας132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
132 Έλλειψη δυσπιστίας πολλές φορές διαπιστώνεται, ότι υπάρχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών, 

     όπου τα μέρη δεν έχουν τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμεσολάβηση. 
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9. Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

Είναι προφανές ότι η προώθηση και καθιέρωση της διαμεσολάβησης, απαιτεί στην 

παρούσα φάση ενημέρωση και γνωριμία με το θεσμό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Είναι γνωστό από τη διεθνή εμπειρία, ότι όσοι έρχονται σε επαφή με τη διαμεσολάβηση, 

εξοικειώνονται με το θεσμό, τον συμμερίζονται και είναι βέβαιο ότι την κρίσιμη στιγμή -

όταν δηλαδή εγερθεί η διαφορά- θα την προτιμήσουν για την επίλυση της διαφοράς.  

Περαιτέρω, χρειάζεται ενημέρωση και κατάρτιση των δικηγόρων και των λοιπών 

νομικών παραστατών γύρω από το θεσμό, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στον καινούργιο 

ρόλο τους, που δεν έχει καμία σχέση με την επικράτηση στη δικαστική αντιδικία, αλλά με τη 

συνεργασία για την εξεύρεση λύσης στα προβλήματα των εντολέων τους. Επίσης, 

επιβεβλημένη πρέπει να θεωρείται η ενημέρωση και των δικαστικών λειτουργών, ώστε να 

μπορούν να κρίνουν ποιές διαφορές προσφέρονται για προσφυγή στη διαμεσολάβηση και να 

προτείνουν αυτή με το κύρος τους στους διαδίκους, όταν το θεωρούν επιβεβλημένο.  

Η συνδυασμένη εφαρμογή και δράση των ανωτέρω παραγόντων, εκτιμάται ότι θα 

επηρεάσει θετικά την ελληνική πραγματικότητα σε κοινωνικό, οικονομικό και νομικό 

επίπεδο, ειδικά στην δύσκολη παρούσα φάση και συγκυρία για την χώρα. Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες έχουν (περισσότερο από ποτέ) ανάγκη 

από την ταχεία επίλυση των διαφορών τους. Κατ’ επέκταση, η εθνική οικονομία θα έχει 

αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα στη προσπάθειά της προς ανάκτηση της αξιοπιστίας της και 

προς βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Οι ξένοι επενδυτές είναι βέβαιο ότι θα 

επιλέξουν την -οικεία σε αυτούς- διαμεσολάβηση ως μέθοδο επίλυσης των διαφορών τους με 

τις ελληνικές επιχειρήσεις, η δε χώρα θα αξιοποιήσει κατάλληλα την ανάπτυξη του θεσμού 

για την άνοδο της θέσης της στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας.  

β) Οι πολίτες133 θα έχουν τη δυνατότητα, χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό βάρος, να 

διαπραγματευθούν με το άλλο μέρος της διαφοράς τους και θα βιώσουν την ικανοποίηση, ότι 

ακούστηκαν και βρήκαν λύση, στην οποία συμφωνούν και οι ίδιοι. Από τη διεθνή εμπειρία 

έχει αποδειχθεί ότι η διαμεσολάβηση ευνοεί τα συμφέροντα των ασθενέστερων οικονομικά 

στρωμάτων με την ταχεία επίλυση διαφορών, ιδίως απέναντι σε μεγάλους οργανισμούς134. Η 

διαμεσολάβηση αναδεικνύεται έτσι σε ένα «εργαλείο» για τον πολίτη, τον κοινωνικά και 

οικονομικά ασθενέστερο, με σκοπό την εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

                                                
133 Ειδικά οι κατώτερες εισοδηματικά τάξεις. 
134 Όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες κ.λπ. 
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γ) Η ανάπτυξη της διαμεσολάβησης συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του ελληνικού 

δικαστικού συστήματος. Κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμα κι αν δεν εξαλειφθούν, τουλάχιστον 

θα μειωθούν οι πολυετείς καθυστερήσεις στον προσδιορισμό των υποθέσεων στα 

δικαστήρια, τα συνεχή παράπονα των δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων για 

τις ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό και η εν γένει υποβάθμιση του συστήματος 

απονομής δικαιοσύνης, που ειδικά τα τελευταία έτη έχει υποστεί πλήγματα στην αξιοπιστία 

και το κύρος του. Επιπροσθέτως, η μείωση του όγκου των υποθέσεων που άγονται ενώπιον 

της δικαιοσύνης, συνεπάγεται ενδελεχέστερη ενασχόληση των δικαστικών λειτουργών με τις 

υποθέσεις εκείνες, των οποίων η επίλυση πραγματικά χρειάζεται δικαιοδοτική διάγνωση και 

κρίση, γεγονός που οπωσδήποτε θα συμβάλλει στην βελτίωση του επιπέδου των 

εκδιδόμενων αποφάσεων.  
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10.  Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

10.1  Εισαγωγή 

 Ναυτιλία σημαίνει υπερπόντιο εμπόριο, άμεσα συνδεδεμένο με τις έννοιες του 

χρόνου και του χρήματος. Οι πολυετείς δικαστικές διαδικασίες ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, 

στις οποίες πολλές φορές εμφανίζονται ακόμα και ζητήματα συγκρουόμενων δωσιδικιών, 

οδηγούν συχνά στην εξάντληση των αντιδίκων, ακόμα και του νικητή της αντιδικίας. 

Σημαντικά χρηματικά ποσά, αντί να επενδύονται παραγωγικά, απορροφώνται στις 

διαδικασίες αυτές, προς κάλυψη των υπέρογκων δικαστικών εξόδων που χρεώνουν τα P & I 

Clubs και οι ασφαλιστικές εταιρείες για τη δικαστική εκπροσώπηση ή για τη διαιτητική 

διευθέτηση της διαφοράς. Το θαλάσσιο εμπόριο χρειάζεται μία διαφορετική προσέγγιση, ένα 

διαφορετικό τρόπο επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την ναυτιλιακή 

δραστηριότητα.  

 Ειδικότερα, η ναυτιλιακή επιχείρηση κατά την διαδικασία επίλυσης των διαφορών της 

δεν χρειάζεται μία κρίση περί του δικαίου ή αδίκου των ισχυρισμών της, αλλά μία γρήγορη 

συμφωνία που θα αποκαταστήσει άμεσα τη σχέση με τον πελάτη της και θα επιτρέψει τη 

συνέχιση της συνεργασίας. Πολύ σημαντικό είναι επίσης, το κόστος που απαιτείται για την 

επίτευξη της γρήγορης αυτής συμφωνίας να κινείται σημαντικά χαμηλότερα από το ύψος των 

δικαστικών εξόδων και των δικηγορικών αμοιβών. Την ίδια προσέγγιση και αντίληψη είναι 

βέβαιο ότι έχουν οι ασφαλιστικοί και οι χρηματοδοτικοί φορείς της ναυτιλιακής επιχείρησης, 

οι οποίοι επιθυμούν την αποφυγή των πολυδάπανων και πολυετών δικαστικών εμπλοκών.  

 Η διαμεσολάβηση είναι η μέθοδος συμβιβαστικής / εξωδικαστικής επίλυσης των 

διαφορών που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια. Το 

κόστος της, όπως επανειλημμένα έχει αναφερθεί παραπάνω, είναι αποδεκτό και σημαντικά 

μειωμένο σε σχέση με τα δικαστικά έξοδα ή τα έξοδα διαιτησίας, ενώ οι χρόνοι εκτέλεσής 

της, ταχύτατοι. Πλέον, είναι η κατάλληλη στιγμή για την ευρύτερη εφαρμογή της στη 

ναυτιλία.  

 Άλλωστε, στα πλαίσια της ευρύτερης ναυτιλιακής δραστηριότητας, εμφανίζεται 

πλήθος διαφορών, η επίλυση των οποίων είναι δυνατόν να γίνει μέσω του θεσμού της 

διαμεσολάβησης. Το σύνηθες φάσμα αυτών των ναυτιλιακών διαφορών περιλαμβάνει 

διαφορές από ναυπήγηση πλοίου, απώλεια ή καταστροφή φορτίου, γενική & ειδική αβαρία, 

όρους ναυλοσύμφωνου, ναυάγιο και ναυαγιαίρεση, σύγκρουση πλοίου, διάσωση πλοίου, 

θαλάσσια ρύπανση, ναυτασφάλιση, χρηματοδότηση ναυτιλιακής επένδυσης, αγοραπωλησία 
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πλοίου, ναυτεργατικό ατύχημα, επηρεάζει δε, πλήθος φορέων της ναυτιλίας, όπως 

πλοιοκτήτριες εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης πλοίων, ασφαλιστικές εταιρείες και P & I 

clubs135, ναυλωτές, ναυλομεσίτες, ναυτικούς και νηογνώμονες. 

Η διαμεσολάβηση αγωνίζεται να γίνει αποδεκτή και να καθιερωθεί ως τρόπος 

εναλλακτικής / εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών από τους προαναφερθέντες φορείς 

που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη ναυτιλία, οι οποίοι πρόσφατα άρχισαν να 

συνειδητοποιούν τα πλεονεκτήματά της. Στην προσπάθεια να ενσωματωθεί στην καθημερινή 

πρακτική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε διαδικασίες αποφυγής, διαχείρισης και επίλυσης 

συγκρούσεων, όλο και συχνότερα εμφανίζονται ρήτρες διαμεσολάβησης στις θαλάσσιες 

εμπορικές συμβάσεις, όπως ναυλοσύμφωνα και ασφαλιστήρια συμβόλαια. Μεγάλες 

εμπορικές επιχειρήσεις στον ναυτιλιακό κόσμο εξετάζουν πλέον την προσθήκη ρητρών 

διαμεσολάβησης ως τυπικό χαρακτηριστικό των συμβάσεών τους, ενώ ορισμένες το έχουν 

ήδη πράξει (π.χ. Cargill)136. Παρά ταύτα, η διαμεσολάβηση δεν είναι μια εύκολη επιλογή. 

Προσφέρει την αφορμή για την έναρξη, πιθανώς σκληρών, διαπραγματεύσεων, επιτρέπει 

όμως την επαφή και επικοινωνία των μερών ακόμα και κατά την περίοδο της διαφοράς τους, 

ενώ δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η παρουσία ενός διαμεσολαβητή, γνώστη της 

ναυτιλίας, αλλάζει τη δυναμική της διαπραγματευτικής διαδικασίας.  

Παρακάτω αναφέρονται και περιγράφονται οι φορείς που σχετίζονται με τον ελληνικό 

χώρο137, οι οποίοι, διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, αξιοποιώντας το εσωτερικό 

και διεθνές θεσμικό πλαίσιο και προσφέροντας την απαραίτητη υποδομή, ασχολούνται 

κυρίως ή κατ’ αποκλειστικότητα με την διενέργεια ναυτικών διαμεσολαβήσεων. 

 

10.2  Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία138 

Στα πλαίσια προσπαθειών για την ανάπτυξη του Πειραιά ως διεθνούς ναυτιλιακού 

κέντρου παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στη Ναυτιλία και με αποκλειστικά ιδιωτική 

πρωτοβουλία ιδρύθηκε το έτος 2005 η «Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία» με έδρα τον 

Πειραιά. Η Ένωση Ναυτικής Διαιτησίας είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο για την επίλυση 

ναυτιλιακών διαφορών μέσω ναυτικής διαιτησίας στον Πειραιά, στο πλαίσιο της 

                                                
135 Πρόκειται για τους γνωστούς αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς. 
136 Mediation in shipping and insurance? Give it a chance! Commercial and Shipping News, Maritime 

    Conference in Hong Kong, 2003. 
137 Χωρίς απαραίτητα να εδράζονται σε αυτόν. 
138 Piraeus Association for Maritime Arbitration 
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αυξανόμενης αναγνώρισής του ως ναυτιλιακού κέντρου που προσφέρει δυνατότητες 

ελκυστικής εναλλακτικής λύσης σε σύγκριση με άλλες διαιτησίες.  

Η ναυτική διαιτησία υπό την αιγίδα της Ένωσης διεξάγεται με βάση τον Πρότυπο 

Νόμο της U.N.C.I.TRA.L για τη διεθνή εμπορική διαιτησία, όπως έχει ενσωματωθεί από την 

Ελλάδα139, και σύμφωνα με τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας που έχουν υιοθετηθεί από 

την Ένωση. Οι Κανόνες της Ένωσης είναι εύκολα προσβάσιμοι από τους διαδίκους διεθνώς 

στην ιστοσελίδα της. Τους Κανόνες αυτούς πρέπει να μνημονεύουν οι διαιτητικές ρήτρες 

των ναυτιλιακών συμβάσεων και ιδίως των ναυλοσυμφώνων και των αγοραπωλησιών 

πλοίων και άλλων συμφωνιών, προκειμένου να εφαρμοστούν κατά τη διεξαγωγή της 

διαιτησίας. 

Οι διαιτητικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι άμεσα 

εκτελεστές και δεν προσβάλλονται με ένδικα μέσα. Οι διάδικοι μπορούν να επιλέγουν το 

εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο, τη γλώσσα και τον τόπο διεξαγωγής της διαδικασίας, και να 

ορίζουν ελεύθερα αλλοδαπούς διαιτητές, νομικούς παραστάτες ή άλλους συμβούλους από 

όλο τον κόσμο. Οι διάδικοι μπορούν επίσης ελεύθερα, να ορίσουν τον διαιτητή τους από 

μέλη ή μη μέλη της Ένωσης και, αν οι διαιτητές συμφωνούν, μπορούν να επιλέγουν τον 

επιδιαιτητή από μέλη ή μη μέλη της Ένωσης. Σε περίπτωση διαφωνίας, τον μόνο διαιτητή ή 

τον επιδιαιτητή ορίζει ο πρόεδρος της Ένωσης μεταξύ των τακτικών μελών της.  

Ιδρυτικά μέλη της Ένωσης είναι πρώην ανώτατοι δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, 

τραπεζίτες, ναυτιλιακοί δικηγόροι και άλλες προσωπικότητες που έχουν ασχοληθεί με τη 

ναυτιλία από διάφορες πλευρές. Σκοπός της Ενώσεως είναι η ανάπτυξη του θεσμού της 

ναυτιλιακής διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά και η δημιουργία ομάδας 

προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, ικανών να εκτελέσουν με επιτυχία τα έργα του 

διαιτητή ή επιδιαιτητή στην επίλυση των ναυτιλιακών διαφορών140. 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο Ν. 3898/2010 προβλέπει ότι διαμεσολαβητές 

μπορούν να διορίζονται μόνο δικηγόροι, εκτός από τις διασυνοριακές  διαφορές,  στις οποίες 

περιλαμβάνονται οι ναυτιλιακές διαφορές. Αν και επί του παρόντος υπάρχουν στην Ελλάδα 

περίπου 150 πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές από αναγνωρισμένα Κέντρα Εκπαίδευσης του 

εξωτερικού, ελάχιστοι προέρχονται από τον χώρο της ναυτιλίας.  

Για τον λόγο αυτό, η Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία, αν και η διαμεσολάβηση δεν 

περιλαμβάνεται στους σκοπούς της, παρά ταύτα, επειδή αποτελεί μία επιπλέον εναλλακτική 

                                                
139 Ν. 2735/1999. 
140 http://www.mararbpiraeus.eu/index.php/base/el. 
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διαδικασία για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών και εφαρμόζεται συχνά από τις 

ναυτιλιακές εταιρίες με αλλοδαπούς διαμεσολαβητές, ήρθε σε συνεργασία με το Ελληνικό 

Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, προκειμένου να διοργανωθούν, με τη σύμπραξη 

του CEDR141, σεμινάρια στην Ελλάδα για την εκπαίδευση διαμεσολαβητών με εξειδίκευση 

σε ναυτιλιακές διαφορές. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στον 

εκπαιδευτικό χώρο του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας τον Οκτώβριο 

του έτους 2012. 

Σκοπός της προαναφερθείσας συνεργασίας της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία με 

το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας ήταν να αξιοποιηθεί και να 

εκμεταλλευθεί τάχιστα η ναυτιλιακή τεχνογνωσία των Ελλήνων στους τομείς της 

εναλλακτικής επίλυσης των ναυτιλιακών διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση, δεδομένων της 

αργής απονομής της δικαιοσύνης και του ιδιαίτερα υψηλού κόστους για παρόμοιες υπηρεσίες 

στην αλλοδαπή, προσφέροντας παράλληλα την ευκαιρία στη ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα 

να επωφεληθεί από τη δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων σε ανακύπτουσες διαφορές σε 

ασύγκριτα συντομότερο χρονικό διάστημα και αισθητά χαμηλότερο κόστος. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία προέβη στην παραπάνω 

απόφαση και συνεργασία, παρόλο που δεν διαθέτει προκαθορισμένους όρους και διαδικασίες 

για την επίλυση διαφορών με διαμεσολάβηση, βασιζόμενη στην τεθείσα σε ισχύ νομοθεσία 

του Ν. 3898/2010142. 

 
10.3  EASTERN MEDITERRANEAN MEDIATION ASSOCIATION143 

 Η E.M.M.A. ιδρύθηκε από μια ομάδα ανεξάρτητων διαπιστευμένων διαμεσολαβητών με 

έδρα στην Ελλάδα και σκοπό την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή της 

διαμεσολάβησης και των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα, αλλά και 

στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Τα μέλη της είναι εν ενεργεία δικηγόροι 

- διαμεσολαβητές αλλά και διαμεσολαβητές - επαγγελματίες άλλων κλάδων (οικονομολόγοι, 

πλοίαρχοι, ασφαλιστές), με γνώση στο αγγλικό και ελληνικό δίκαιο και με μεγάλη εμπειρία 

στην εξωδικαστική επίλυση εμπορικών και ασφαλιστικών διαφορών.  

 Τα μέλη της Ε.Μ.Μ.Α. θεωρούν ότι με τη διαμεσολάβηση μπορούν να βελτιωθούν οι 

σχέσεις, να αμβλυνθούν οι διαφωνίες και να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 

                                                
141 Centre for Effective Dispute Resolution. 
142 Shipping Disputes Resolution under the rules of the Piraeus Association of Maritime Arbitration, 

    Dalakos Fassolis Theofanopoulos & Partners Law Firm, 2013. 
143 Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Ανατολικής Μεσογείου. 
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αντιπαρατιθέμενων μερών με στόχο την ταχεία και οικονομική επίλυση των διαφορών 

τους144.  

 

10.4   INTERNATIONAL MARITIME CONCILIATION AND MEDIATION 

PANEL145 

 To I.M.C.A.M. ιδρύθηκε το έτος 2006 στο Λονδίνο με στόχο να παρέχει στο χώρο της 

παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας την δυνατότητα της αντιμετώπισης των διαφορών με τη 

χρήση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσής τους, ως αντιστάθμισμα των διαρκώς 

κλιμακούμενων και δαπανηρών δικαστικών διαδικασιών. Η παρουσία του I.M.C.A.M. είναι 

διεθνής, και συγκεκριμένα διατηρεί σε είκοσι έξι χώρες146 συνεργάτες – μέλη 

αναγνωρισμένου κύρους, υψηλής επαγγελματικής ακεραιότητας και με μακρόχρονη εμπειρία 

σε τομείς όπως το ναυτικό δίκαιο, η ναυτική διαιτησία, η απονομή της δικαιοσύνης, η 

μηχανική ναυπηγική, η θαλάσσια ασφάλιση και ο ακαδημαϊκός χώρος. Στην Ελλάδα μέλος 

του I.M.C.A.M. είναι ο δικηγόρος σε θέματα ναυτιλίας κος Παύλος Αβραμέας.  

 To I.M.C.A.M. διατηρεί μόνιμη γραμματεία, η οποία διευκολύνει και παρέχει την 

απαραίτητη διοικητική συνδρομή στα μέρη μιας διαφοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συνεχής και απρόσκοπτη επικοινωνία με τους πιθανούς χρήστες των υπηρεσιών του. Τέτοια 

ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία απευθύνεται το I.M.C.A.M., είναι κατά περίπτωση 

ασφαλιστικές εταιρείας και P & I clubs, πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, ναυλωτές, ναυλομεσίτες, 

ναυπηγεία, νηογνώμονες, λιμενικές αρχές και κρατικοί φορείς, ενώ σύμφωνα με την 

προσέγγιση του ίδιου του I.M.C.A.M., οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης που προσφέρει θα ήταν 

ιδιαιτέρως χρήσιμες για την αντιμετώπιση και επίλυση διαφορών από θαλάσσια ατυχήματα, 

ρύπανση και αδικοπρακτική ευθύνη εν γένει147. 

 Για την διενέργεια των σχετικών διαδικασιών το I.M.C.A.M. έχει συντάξει ένα σύνολο 

κανόνων ναυτικής συνδιαλλαγής και διαμεσολάβησης, βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στους 

κανόνες συνδιαλλαγής της U.N.C.I.TRA.L148. Οι κανόνες αυτοί διαμορφώνουν ένα μάλλον 

                                                
144 http://emmamediation.com. 
145 I.M.C.A.M.P. 
146 Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Κροατία, Κίνα, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γκάνα,     

    Ελλάδα, Ολλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Μαλαισία, Νιγηρία, Νορβηγία, Περού, Ρωσία, Σκωτία,     
    Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουρουγουάη, Η.Π.Α. 

147 http://www.imcampanel.com/introduction.html. 
148 United Nations Commission on International Trade Law. Ψήφισμα 35/52 της Γενικής Συνέλευσης 

    των Ηνωμένων Εθνών, 4/12/1980. 
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ευέλικτο καθεστώς συνδιαλλαγής ή διαμεσολάβησης, το οποίο προσιδιάζει στις 

ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της ναυτιλιακής αγοράς. 
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11.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης και η κουλτούρα της εξωδικαστικής επίλυσης των 

διαφορών είναι καινοφανείς στην ελληνική πραγματικότητα. Επίσης, ο θεσμός -σε 

ευρεία έννοια- βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση σε νομοθετικό αλλά και σε πρακτικό 

επίπεδο. Η νομοθετική εξουσία προσπαθεί, κάπως διστακτικά ίσως, να ρυθμίσει, να 

ενισχύσει και να διευρύνει τον θεσμό, ενώ οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των καταναλωτών εμφανίζονται πρόθυμοι να 

ενημερωθούν και αυτοί με την σειρά τους. Ωστόσο, γνώμη του γράφοντος είναι, ότι 

κάθε προσπάθεια διάδοσης και διεύρυνσης του θεσμού, θα πρέπει από τώρα και στο 

εξής να γίνεται πολύ προσεκτικά και καλοσχεδιασμένα, καθ’ ότι πλέον η 

διαμεσολάβηση έχει φτάσει σε κομβικό σημείο, που ή θα καθιερωθεί ή θα απαξιωθεί. 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε νομοθετική ρύθμιση και πρακτική εξέλιξη θα πρέπει 

πλέον να εστιάζει ιδιαίτερα στην προστασία της φύσης και της ουσίας της 

διαμεσολάβησης, που είναι, όπως παραπάνω έχει αναφερθεί, ο απόλυτα εθελοντικός 

και εκούσιος χαρακτήρας της, αρχικά σε επίπεδο προσφυγής στη διαμεσολάβηση και 

τελικά, σε επίπεδο επίτευξης συμφωνίας – επίλυσης της διαφοράς. Σκέψεις του 

αρμόδιου Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που 

κατά καιρούς έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας με επίσημο ή και ανεπίσημο 

τρόπο, όπως η θέσπιση υποχρεωτικής προσφυγής στη διαμεσολάβηση σε υποθέσεις 

μικροδιαφορών του Ειρηνοδικείου ως απαραίτητης προδικασίας για το παραδεκτό της 

αγωγής ή η υποχρεωτική προδικαστική υπαγωγή των υποθέσεων υπερχρεωμένων 

νοικοκυριών του Ν. 3869/2010 σε διαμεσολάβηση πριν την κατάθεση της σχετικής 

αιτήσεως προς το Δικαστήριο149, ενδεχομένως να δώσει αρχικά μία μαζικότητα και 

δυναμική στο θεσμό, ωστόσο στην πραγματικότητα, μακροχρόνια θα τον εκφυλίσει και 

θα τον βλάψει.  

Η υποχρεωτική υπαγωγή σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης, στην οποία εξ 

ορισμού δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να συμφωνήσει τελικά150, δεν θα ήταν ποτέ 

δυνατόν να πείσει την κοινωνία για την χρησιμότητα ενός τέτοιου θεσμού, αλλά 

αντίθετα θα της επιβεβαίωνε την αίσθηση της γραφειοκρατικής, τυπικής, ανούσιας και 

ατελέσφορης διαδικασίας, την οποία ενστικτωδώς θα επιθυμούσε να αποφύγει, εάν 

μπορούσε. Είναι λοιπόν σημαντικό, από εδώ και πέρα, οι όποιες νομοθετικές ρυθμίσεις 
                                                
149 Το ενδεχόμενο αυτό απεφεύχθη με τον πρόσφατο νόμο 4.161/2013. 
150 Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα πρόκειται για διαμεσολάβηση.  
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και προσπάθειες προς καθιέρωση του θεσμού της διαμεσολάβησης, να μην τείνουν 

στην αλλοίωση του εθελοντικού της χαρακτήρα. 

Περαιτέρω, ο πρωτοποριακός θεσμός της διαμεσολάβησης έρχεται να 

συγκρουστεί με νοοτροπίες, πρακτικές και αγκυλώσεις του παρελθόντος. Μπορεί η 

ελληνική κοινωνία να παρουσιάζεται διστακτική και επιφυλακτική απέναντι σε κάθε τι 

καινούριο, ωστόσο σε μείζον πρόβλημα αναδεικνύεται η σχεδόν εχθρική στάση μικρού 

(ευτυχώς) μέρους του δικηγορικού κόσμου απέναντι στο θεσμό. Η εντύπωση που έχει 

δημιουργηθεί ότι η προώθηση εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών θα μειώσει την 

δικηγορική ύλη, είναι εσφαλμένη. Αντίθετα, το υπάρχον νομικό πλαίσιο έχει 

κατοχυρώσει την θέση του δικηγόρου μέσα στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, 

καθώς, όπως έχει εκτεθεί παραπάνω, ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωτικό να φέρει 

την ιδιότητα του δικηγόρου151, ενώ και τα μέρη πρέπει να συμπαρίστανται κατά την 

διαδικασία από δικηγόρο της επιλογής τους. Επιπροσθέτως, η διαμεσολάβηση 

ενδείκνυται για την επίλυση διαφορών μικρού οικονομικού αντικειμένου, οι οποίες 

είναι βέβαιο, ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα κατέληγαν στις αίθουσες των 

δικαστηρίων (άρα δεν θα αποτελούσαν δικηγορική ύλη) λόγω του δυσβάστακτου 

κόστους.  

Κατά συνέπεια γίνεται κατανοητό, ότι θα ήταν προς το συμφέρον όλων152 η 

άμεση ενημέρωση και κατάρτιση των δικηγόρων γύρω από τις διαδικασίες, το θεσμικό 

πλαίσιο, τα πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της 

διαμεσολάβησης με την διενέργεια από τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους και 

τα κέντρα διαμεσολάβησης κατάλληλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων (ημερίδες, 

σεμινάρια κ.λπ) πάνω στη δικηγορία της διαμεσολάβησης153. 

Όπως εκτέθηκε παραπάνω, η διαμεσολάβηση ενδείκνυται για την 

συμβιβαστική/εξωδικαστική επίλυση διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, στις 

οποίες υπάγονται οι πάσης φύσεως διαφορές ναυτικού δικαίου ή, ευρύτερα, οι 

διαφορές από τις πάσης φύσεως ναυτιλιακές δραστηριότητες.  

Σε αντίθεση με τις άλλες πτυχές της εγχώριας οικονομικής ζωής, η ελληνική  

ναυτιλία (υπό ευρεία έννοια) είναι ανεπτυγμένη, εύρωστη και πετυχημένη. Η 

νοοτροπία της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών είναι από πολλών ετών 

                                                
151 Στις εγχώριες διαμεσολαβήσεις. 
152Δικηγόρων, πολιτών, οικονομίας, Υπουργείου, διαμεσολαβητών και κυρίως, του ίδιου του 

   θεσμού. 
153 Στη ξενόγλωσση βιβλιογραφία  αναφέρεται ως «Mediation advocacy». 
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διαδεδομένη στη ναυτιλία. Καθ’ ότι ο ελληνικός εφοπλισμός κυριαρχεί ανά την 

υφήλιο, αναπτύσσοντας τεράστια δραστηριότητα, είναι λογικό να δημιουργούνται 

πλήθος διαφορών που σχετίζονται άμεσα με ελληνικά συμφέροντα. Οι διαφορές αυτές 

δύνανται να επιλυθούν συμβιβαστικώς με την πλέον σύγχρονη μέθοδο του είδους, ήτοι 

με την διαμεσολάβηση.  

Με άλλα λόγια, παρόλο τον παγκόσμιο χαρακτήρα της ναυτιλιακής 

δραστηριότητας, ο ελληνικός χώρος και ειδικά ο Πειραιάς, αποτελούν κεντρική εστία 

παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, γεγονός το οποίο, κατά λογική ακολουθία, 

συνεπάγεται την ύπαρξη σχετικών διαφορών που επιζητούν διευθέτηση, αντίστοιχη 

των αρχών και απαιτήσεων της ναυτιλίας, δηλαδή γρήγορη, αποτελεσματική, 

διακριτική και με χαμηλό κόστος. Είναι προφανές, ότι η διαμεσολάβηση, όπως αυτή 

διαμορφώνεται στο ελληνικό σύστημα δικαίου μπορεί -και πρέπει- να αναδειχθεί στην 

κύρια μέθοδο εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών της ελληνόκτητης και ελληνικών 

συμφερόντων ναυτιλίας και εφοπλισμού, λειτουργώντας προς το συμφέρον ολόκληρης 

της ελληνικής οικονομίας.  

Ίσως είναι αργά για τον Πειραιά να αναδειχθεί σε κέντρο ναυτικής διαιτησίας 

λόγω της παραδοσιακής υπεροχής του Λονδίνου και άλλων πόλεων στον τομέα αυτό, 

όμως σίγουρα υπάρχει τόπος εθνικών συμφερόντων πάσης φύσεως (πολιτικών, 

οικονομικών, κοινωνικών) για την ανάδειξη και καθιέρωση του μεγαλύτερου λιμανιού 

της χώρας σε κέντρο ναυτικής διαμεσολάβησης. Στις προθέσεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι να επεκταθεί ο θεσμός της 

διαμεσολάβησης και στις ναυτικές διαφορές προς αποφυγή εκροής μεγάλων χρηματικών 

ποσών προς ναυτιλιακά κέντρα του εξωτερικού154. Περαιτέρω, τα σχέδια της πολιτικής 

ηγεσίας για την μετατροπή μέρους της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού σε 

επιχειρηματικό κέντρο, θα προσλάμβαναν ιδιαίτερη αίγλη και θα προσέδιδαν ιδιαίτερα 

οφέλη στην ελληνική ναυτιλία, αν συμπεριελάμβαναν ένα διεθνές κέντρο ναυτικής 

διαμεσολάβησης, το οποίο θα απασχολούσε ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο, θα διεπόταν από 

το ελληνικό δίκαιο περί διαμεσολάβησης, αλλά θα διενεργούσε διεθνείς διαμεσολαβήσεις 

στα πλαίσια του παγκόσμιου χαρακτήρα της ναυτιλίας. Ο μεγάλος όγκος υποθέσεων, η 

προσαρμοσμένη επιχειρηματική κουλτούρα, το θεσμικό πλαίσιο (έστω και υπό 

διαμόρφωση) και κυρίως, το ικανό και εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό155 μπορούν 

                                                
154 Ελευθεροτυπία (20/3/2013), «Εγκαινιάστηκε ο θεσμός της διαμεσολάβησης», ανασύρθηκε από το 

     διαδίκτυο στις 19/6/2013 (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=351847.). 
155  Διαμεσολαβητές και δικηγόροι ειδικευμένοι σε θέματα ναυτιλίας και ναυτικού δικαίου.  
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να στηρίξουν την επιτυχία ενός τέτοιου πρωτοποριακού εγχειρήματος, ενώ, οι όποιες 

ελλείψεις σε υποδομή, μπορούν να καλυφθούν156.  

 

                                                
156 Martin Hall, Clyde & Co (Ελλάδα), μέλος της Ε.Μ.Μ.Α.: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος που 

ο Πειραιάς ή η Αθήνα, δεν θα μπορούσε να γίνει ο ηγέτης στην ίδρυση κέντρου 

διαμεσολάβησης, ειδικά σε ότι αφορά την ναυτιλία, αν και όχι αποκλειστικά για την ναυτιλία. Η 

τεχνογνωσία είναι εδώ και φυσικά, ένα σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων θαλάσσιων 

μεταφορών είναι εδώ. Είναι επίσης ένας θεσμός που μόλις εδραιωθεί στην ελληνική έννομη 

τάξη, θα διευκολύνει στη αποσυμφόρηση των δικαστηρίων». 
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36) http://emmamediation.com 
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ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Μαΐου 2008

για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 5 δεύτερη
περίπτωση,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
πής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Κοινότητα όρισε ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, εντός
του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προ-
σώπων. Για τον σκοπό αυτό, η Κοινότητα πρέπει να θεσπίσει,
μεταξύ άλλων, μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργα-
σίας σε αστικές υποθέσεις, τα οποία είναι αναγκαία για την
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2) Η αρχή της πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι θεμελιώδης και,
με στόχο τη διευκόλυνση καλύτερης πρόσβασης στη δικαιο-
σύνη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε, της 15ης και
16ης Οκτωβρίου 1999, κάλεσε τα κράτη μέλη να δημιουρ-
γήσουν εναλλακτικές εξωδικαστικές διαδικασίες.

(3) Τον Μάιο του 2000, το Συμβούλιο υιοθέτησε συμπερά-
σματα για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των δια-
φορών στο αστικό και εμπορικό δίκαιο και δήλωσε ότι ο
καθορισμός βασικών αρχών στον συγκεκριμένο τομέα απο-
τελεί ουσιαστικό στάδιο για να καταστεί δυνατή η δέουσα
επεξεργασία και λειτουργία εξωδικαστικών διαδικασιών για
την επίλυση των διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέ-

σεις, ώστε να απλουστευθεί και να βελτιωθεί η πρόσβαση
στη δικαιοσύνη.

(4) Τον Απρίλιο του 2002, η Επιτροπή παρουσίασε Πράσινη
Βίβλο σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης
των διαφορών στο αστικό και εμπορικό δίκαιο, προβαίνοντας
σε απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τους
εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη
μέλη και τους ενδιαφερομένους σχετικά με ενδεχόμενα μέτρα
προοριζόμενα να ενθαρρύνουν τη χρήση της διαμεσολάβη-
σης.

(5) Ο στόχος της διασφάλισης καλύτερης πρόσβασης στη
δικαιοσύνη, ο οποίος αποτελεί μέρος της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθε-
ρίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θα πρέπει να περιλαμβάνει
την πρόσβαση στις δικαστικές καθώς και τις εξωδικαστικές
μεθόδους επίλυσης των διαφορών. Η παρούσα οδηγία θα
πρέπει να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη διαθέσιμων υπηρε-
σιών διαμεσολάβησης.

(6) Η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει οικονομικά αποδο-
τική και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σε αστι-
κές και εμπορικές υποθέσεις μέσω διαδικασιών προσαρμο-
σμένων στις ανάγκες των διαδίκων. Οι συμφωνίες που επι-
τυγχάνονται μέσω διαμεσολάβησης προσφέρονται περισσό-
τερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί
φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών. Τα προτερή-
ματα αυτά είναι εντονότερα στις καταστάσεις που περιλαμ-
βάνουν διασυνοριακά στοιχεία.

(7) Προκειμένου να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η χρήση της διαμε-
σολάβησης και να εξασφαλιστεί ότι οι διάδικοι που προ-
σφεύγουν στη διαμεσολάβηση μπορούν να βασίζονται σε
ένα προβλέψιμο νομικό πλαίσιο, είναι απαραίτητο να θεσπι-
στεί νομοθεσία-πλαίσιο, η οποία να καλύπτει ειδικότερα
βασικές πτυχές της πολιτικής δικονομίας.

(8) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζο-
νται μόνο στη διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές διαφορές,
αλλά τα κράτη μέλη μπορούν κάλλιστα να εφαρμόζουν τις
διατάξεις αυτές και σε εσωτερικές διαδικασίες διαμεσολάβη-
σης.

(9) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει με κανένα
τρόπο τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας στη
διαδικασία διαμεσολάβησης.
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(1) ΕΕ C 286 της 17.11.2005, σ. 1.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2007 (ΕΕ C

27 Ε της 31.1.2008, σ. 129), κοινή θέση του Συμβουλίου της 28ης
Φεβρουαρίου 2008 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2008
(δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).



(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στις διαδικα-
σίες στις οποίες δύο ή περισσότερα μέρη μιας διασυνοριακής
διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε φιλική
συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους με
τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Θα πρέπει να εφαρμόζεται στις
αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να
τυγχάνει εφαρμογής όσον αφορά δικαιώματα και υποχρεώ-
σεις ως προς τα οποία τα μέρη δεν έχουν την ελευθερία να
αποφασίζουν βάσει του οικείου εφαρμοστέου δικαίου.
Τέτοια δικαιώματα και υποχρεώσεις αποτελούν ιδιαίτερα
συχνό φαινόμενο στο οικογενειακό και το εργατικό δίκαιο.

(11) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις δια-
πραγματεύσεις προ της συνάψεως συμβάσεων ή τις οιονεί
δικαστικές διαδικασίες, όπως ορισμένα δικαστικά συστήματα
συμβιβασμού, καταγγελίες καταναλωτών, διαιτησία, αποφά-
σεις εμπειρογνωμόνων και διαδικασίες στις οποίες πρόσωπα
ή φορείς εκδίδουν τυπική σύσταση, δεσμευτική ή μη, όσον
αφορά την επίλυση της διαφοράς.

(12) Η παρούσα οδηγία ισχύει για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
το δικαστήριο παραπέμπει τα μέρη σε διαμεσολάβηση ή η
εθνική νομοθεσία προβλέπει διαμεσολάβηση. Επιπλέον, εφό-
σον ένας δικαστής μπορεί να ενεργεί ως διαμεσολαβητής
κατά το εθνικό δίκαιο, η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης
να διέπει τη διαμεσολάβηση εκ μέρους δικαστή που δεν έχει
επιληφθεί οιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας σχετικής με τη
διαφορά ή τις διαφορές. Δεν θα πρέπει, εντούτοις, να επε-
κτείνεται σε προσπάθειες που καταβάλλει το δικαστήριο ή ο
δικαστής που έχει επιληφθεί της διευθέτησης διαφοράς, στο
πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας σχετικής με την εν λόγω
διαφορά ή σε υποθέσεις στις οποίες το επιληφθέν δικαστήριο
ή ο επιληφθείς δικαστής ζητεί τη συνδρομή ή τη γνωμοδό-
τηση αρμοδίου προσώπου.

(13) Η διαμεσολάβηση που προβλέπει η παρούσα οδηγία θα
πρέπει να αποτελεί εκούσια διαδικασία υπό την έννοια ότι
τα μέρη έχουν την ευθύνη της διαδικασίας και μπορούν να
την οργανώσουν κατά την επιθυμία τους και να την ολο-
κληρώσουν οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, η εθνική νομοθε-
σία θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στα δικαστήρια να
ορίζουν προθεσμίες για τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Επί-
σης, τα δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα να εφιστούν την
προσοχή των διαδίκων στη δυνατότητα διαμεσολάβησης,
εφόσον είναι σκόπιμο.

(14) Η οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τυχόν εθνική νομοθεσία η
οποία καθιστά την προσφυγή στη διαμεσολάβηση υποχρεω-
τική ή τη συνδέει με κίνητρα ή κυρώσεις, εφόσον η εν λόγω
νομοθεσία δεν εμποδίζει τα μέρη να ασκήσουν το δικαίωμα
πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα. Η οδηγία δεν θα πρέπει
επίσης να θίγει τα υφιστάμενα αυτορυθμιζόμενα συστήματα
διαμεσολάβησης, εφόσον αφορούν πτυχές οι οποίες δεν
καλύπτονται από την οδηγία.

(15) Για λόγους νομικής ασφάλειας η παρούσα οδηγία θα πρέπει
να ορίζει ποια ημερομηνία θα πρέπει να καθορίζεται για να
διαπιστώνεται αν μια διαφορά την οποία τα μέρη επιδιώκουν
να επιλύσουν με τη διαμεσολάβηση είναι διασυνοριακή.

Ελλείψει γραπτής συμφωνίας πρέπει να θεωρηθεί ότι τα
μέρη συμφωνούν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση τη
στιγμή κατά την οποία αναλαμβάνουν ειδική δράση για να
αρχίσει η διαδικασία της διαμεσολάβησης.

(16) Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αμοιβαία εμπιστοσύνη
σχετικά με την τήρηση του απορρήτου, με τις επιπτώσεις
στις προθεσμίες παραγραφής και με τις αποσβεστικές προθε-
σμίες, καθώς και όσον αφορά την αναγνώριση και την εκτέ-
λεση συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν, με κάθε μέσο που
κρίνουν σκόπιμο, την κατάρτιση διαμεσολαβητών και την
καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου της ποιό-
τητας στην παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίζουν τους μηχανισμούς
αυτούς, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν την προσφυγή
σε λύσεις με βάση την αγορά, αλλά δεν θα πρέπει να ανα-
μένεται να παράσχουν οιαδήποτε χρηματοδότηση εν προκει-
μένω. Οι μηχανισμοί θα πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν
την ευελιξία της διαδικασίας διαμεσολάβησης και την αυτο-
νομία των μερών και να εξασφαλίζουν ότι η διαμεσολάβηση
διεξάγεται με κατάλληλο αποτελεσματικό και αμερόληπτο
τρόπο. Οι διαμεσολαβητές ενημερώνονται για την ύπαρξη
του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για τους διαμεσολα-
βητές, ο οποίος θα πρέπει επίσης να διατίθεται και στο ευρύ
κοινό μέσω του Διαδικτύου.

(18) Στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, η Επιτροπή
εξέδωσε σύσταση (1) η οποία καθορίζει τα ελάχιστα κριτήρια
ποιότητας τα οποία θα πρέπει να προσφέρουν στους χρήστες
τους τα εξωδικαστικά όργανα που είναι επιφορτισμένα με τη
συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Κάθε διαμε-
σολαβητής ή οργανισμός που καλύπτεται από την εν λόγω
σύσταση ενθαρρύνεται να τηρεί τις αρχές της. Προκειμένου
να διευκολυνθεί η διάδοση πληροφοριών σχετικά με αυτά τα
όργανα, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει βάση δεδο-
μένων των εξωδικαστικών συστημάτων τα οποία συμμορφώ-
νονται, κατά τα κράτη μέλη, με τις αρχές της εν λόγω
σύστασης.

(19) Η διαμεσολάβηση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως δευτε-
ρεύουσα λύση σε σχέση με τη δικαστική διαδικασία υπό
την έννοια ότι η τήρηση των συμφωνιών που προκύπτουν
από διαμεσολάβηση εξαρτάται από την καλή θέληση των
μερών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξασφαλίζουν
ότι τα μέρη έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμε-
σολάβηση μπορούν να ζητούν την εκτέλεση του περιεχομέ-
νου της συμφωνίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνούνται
την αναγνώριση της συμφωνίας ως εκτελεστής μόνον εφόσον
το περιεχόμενό της αντιβαίνει στο εθνικό τους δίκαιο,
συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ιδιωτικού τους δικαίου,
ή εφόσον δεν προβλέπεται στο εν λόγω δίκαιο η εκτελεστό-
τητα του περιεχομένου της συγκεκριμένης συμφωνίας. Αυτό
θα μπορούσε να συμβαίνει, αν η υποχρέωση που προβλέπε-
ται στη συμφωνία δεν μπορεί να καταστεί εκτελεστή λόγω
της φύσεώς της.

ELL 136/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.5.2008

(1) Σύσταση 2001/310/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2001, σχετικά
με τις αρχές που εφαρμόζονται στα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής
επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 56).



(20) Το περιεχόμενο συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολά-
βηση η οποία κηρύσσεται εκτελεστή σε ένα κράτος μέλος θα
πρέπει να αναγνωρίζεται και να θεωρείται εκτελεστό στα
λοιπά κράτη μέλη σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική
νομοθεσία ή το εθνικό δίκαιο. Τούτο μπορεί, λόγου χάρη, να
στηριχθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβου-
λίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδο-
σία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές
και εμπορικές υποθέσεις (1) ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003,
για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε συζυγικές διαφορές και διαφορές γονικής
μέριμνας (2).

(21) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ορίζει συγκεκριμένα
ότι οι συμφωνίες μεταξύ των μερών, προκειμένου να είναι
εκτελεστές σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να είναι εκτελεστές
στο κράτος μέλος στο οποίο συνήφθησαν. Ως εκ τούτου, η
παρούσα οδηγία, εάν το περιεχόμενο συμφωνίας που προκύ-
πτει από διαμεσολάβηση σε υπόθεση οικογενειακού δικαίου
δεν είναι εκτελεστό στο κράτος μέλος στο οποίο συνήφθη η
συμφωνία και στο οποίο ζητείται να κηρυχθεί εκτελεστή η
συμφωνία, δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει τα μέρη να παρα-
κάμψουν το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους επιδιώκο-
ντας να κηρυχθεί η συμφωνία τους εκτελεστή σε άλλο κρά-
τος μέλος.

(22) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες των κρατών μελών
σχετικά με την εκτέλεση συμφωνιών που προκύπτουν από
διαμεσολάβηση.

(23) Η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας διαμεσολάβησης είναι
σημαντική και η παρούσα οδηγία θα πρέπει, ως εκ τούτου,
να προβλέπει ελάχιστο βαθμό συμβατότητας των κανόνων
πολιτικής δικονομίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο
προστατεύεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της διαμεσολά-
βησης σε κάθε μεταγενέστερη αστική και εμπορική δίκη ή
διαιτησία.

(24) Προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα μέρη να χρησιμοποιούν τη
διαμεσολάβηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν
ότι οι κανόνες τους περί παραγραφής και αποσβεστικών
προθεσμιών δεν εμποδίζουν τα μέρη να προσφεύγουν σε
δικαστήριο ή διαιτησία σε περίπτωση αποτυχίας της προσπά-
θειάς τους για διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εξασφαλίζουν την επίτευξη του αποτελέσματος αυτού,
ακόμη και αν η παρούσα οδηγία δεν εναρμονίζει τους εθνι-
κούς κανόνες περί παραγραφής και αποσβεστικών προθε-
σμιών. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις διατά-
ξεις σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής και τις αποσβε-
στικές προθεσμίες που προβλέπουν διεθνείς συμφωνίες,

λόγου χάρη στον τομέα των μεταφορών, όπως αυτές εφαρ-
μόζονται στα κράτη μέλη.

(25) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την παροχή πλη-
ροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
δύνανται να έλθουν σε επαφή με τους διαμεσολαβητές ή
τους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης.
Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τους ασκούντες νομικό
επάγγελμα να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τη
δυνατότητα διαμεσολάβησης.

(26) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για
τη βελτίωση της νομοθεσίας (3), τα κράτη μέλη παροτρύνο-
νται να καταρτίζουν και να δημοσιοποιούν, προς ιδία χρήση
και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες,
οι οποίοι αποτυπώνουν στο μέτρο του δυνατού την αντι-
στοιχία της οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο.

(27) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προώθηση των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων και λαμβάνει υπόψη τις αρχές που ανα-
γνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιω-
μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(28) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι αδύ-
νατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της
προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το αναγκαίο
για την επίτευξη του στόχου της μέτρο.

(29) Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που προσαρτάται
στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωμένο
Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν την επιθυμία τους
να μετάσχουν στη θέσπιση και την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας.

(30) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση
της οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται
στην εφαρμογή της,
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(1) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διευκολύνει την πρό-
σβαση στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών και να προαγάγει
τον φιλικό διακανονισμό τους, ενθαρρύνοντας την προσφυγή στη
διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη δημιουργία ισόρροπης
σχέσης μεταξύ της διαμεσολάβησης και των δικαστικών διαδικα-
σιών.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε περίπτωση διασυνοριακών
διαφορών στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις εκτός ορισμένων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τα οποία τα μέρη δεν έχουν
τη δυνατότητα να αποφασίζουν βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.
Δεν καλύπτει ιδίως φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέ-
σεις, ή την ευθύνη του κράτους λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά
την άσκηση της κρατικής εξουσίας («acta jure imperii»).

3. Στην παρούσα οδηγία, με τον όρο «κράτος μέλος» νοούνται
τα κράτη μέλη με εξαίρεση τη Δανία.

Άρθρο 2

Διασυνοριακές διαφορές

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ως διασυνοριακή
διαφορά νοείται εκείνη κατά την οποία τουλάχιστον ένα από τα
μέρη κατοικεί μονίμως ή διαμένει συνήθως σε κράτος μέλος δια-
φορετικό από εκείνο οποιουδήποτε άλλου μέρους κατά την ημερο-
μηνία στην οποία:

α) τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολά-
βησης αφότου ανέκυψε η διαφορά·

β) διετάχθη η διαμεσολάβηση από το δικαστήριο·

γ) υφίσταται υποχρέωση διαμεσολάβησης δυνάμει του εθνικού
δικαίου ή

δ) κληθούν τα μέρη για τους σκοπούς του άρθρου 5.

2. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 1, για τους σκοπούς των
άρθρων 7 και 8, ως διασυνοριακή διαφορά νοείται επίσης εκείνη
για την οποία αρχίζουν δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία έπειτα
από διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών σε κράτος μέλος άλλο από
εκείνο της μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής των μερών κατά
την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) ημερο-
μηνία.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, η κατοικία
προσδιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 44/2001.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:

α) ως «διαμεσολάβηση» νοείται διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτή-
τως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας δια-
φοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά
με την επίλυση της διαφοράς τους, με τη βοήθεια διαμεσολα-
βητή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί με πρωτοβουλία των
μερών, να προταθεί ή να διαταχθεί από δικαστήριο ή να προ-
βλέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους.

Η έννοια αυτή περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση εκ μέρους δικα-
στή που δεν έχει επιληφθεί τυχόν δικαστικών διαδικασιών σχε-
τικών με την εν λόγω διαφορά. Δεν περιλαμβάνει τις απόπειρες
που γίνονται από το δικαστήριο ή τον δικαστή που έχει επιλη-
φθεί της υπόθεσης για την επίλυση διαφοράς κατά τη διάρκεια
της σχετικής με την εν λόγω διαφορά δίκης·

β) ως «διαμεσολαβητής» νοείται οιοσδήποτε τρίτος από τον οποίο
ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελε-
σματικό και αμερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως της ονομασίας
του ή του επαγγέλματός του στο αντίστοιχο κράτος μέλος και
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να
τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση.

Άρθρο 4

Διασφάλιση της ποιότητας της διαμεσολάβησης

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, με όποια μέσα κρίνουν σκόπιμα,
την εκπόνηση προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας και την τήρησή
τους εκ μέρους των διαμεσολαβητών και των οργανισμών που
παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, καθώς και άλλων αποτελε-
σματικών μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας σχετικά με την παροχή
υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

2. Τα κράτη μέλη προωθούν τη βασική και περαιτέρω εκπαί-
δευση διαμεσολαβητών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαμεσολά-
βηση διεξάγεται με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο
τρόπο έναντι των μερών.

Άρθρο 5

Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

1. Δικαστήριο επιλαμβανόμενο υπόθεσης δύναται, ανάλογα με
την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της
υπόθεσης, να καλέσει τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση
για να επιλύσουν τη διαφορά. Το δικαστήριο μπορεί, επίσης, να
καλέσει τα μέρη να μετάσχουν σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά
με την προσφυγή στη διαμεσολάβηση, εφόσον πραγματοποιούνται
τέτοιες συναντήσεις και είναι εύκολη η πρόσβασή τους.
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2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη τυχόν
εθνικής νομοθεσίας η οποία καθιστά την προσφυγή στη διαμεσο-
λάβηση υποχρεωτική ή τη συνδέει με κίνητρα ή κυρώσεις, ανεξάρ-
τητα αν γίνεται πριν από ή μετά την έναρξη της δίκης, στον βαθμό
που η νομοθεσία αυτή δεν εμποδίζει την εκ μέρους των μερών
άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα.

Άρθρο 6

Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από
διαμεσολάβηση

1. Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα μέρη, ή ένα εξ αυτών με
τη ρητή συναίνεση των υπολοίπων, να έχουν τη δυνατότητα να
ζητούν να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας
που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση. Το περιεχόμενο αυτής της
συμφωνίας κηρύσσεται εκτελεστό εκτός εάν, στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, είτε το περιεχόμενο της εν λόγω συμφωνίας αντιβαίνει στο
δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η σχετική
αίτηση είτε το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους δεν προβλέπει
την εκτελεστότητά της.

2. Το περιεχόμενο της συμφωνίας μπορεί να κηρυχθεί εκτελεστό
από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή με δικαστική ή άλλη από-
φαση, ή με δημόσιο έγγραφο σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους
μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

3. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα δικαστήρια ή
άλλες αρχές που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν αιτήσεις σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2.

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τους κανόνες που ισχύουν για την
αναγνώριση και την εφαρμογή σε άλλο κράτος μέλος συμφωνίας η
οποία έχει κηρυχθεί εκτελεστή σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 7

Απόρρητο της διαμεσολάβησης

1. Δεδομένου ότι η διαμεσολάβηση θα πρέπει να διεξάγεται κατά
τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο, τα κράτη μέλη μερι-
μνούν ώστε, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως, ούτε οι δια-
μεσολαβητές ούτε όσοι άλλοι εμπλέκονται διοικητικά στη διαδικα-
σία διαμεσολάβησης να υποχρεώνονται να προσκομίσουν, σε αστι-
κές και εμπορικές δίκες ή διαιτησίες, στοιχεία που προκύπτουν από
διαδικασία διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, παρά μόνο:

α) εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για επιτακτικούς λόγους δημόσιας
τάξης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, κυρίως για να εξα-
σφαλιστεί η προστασία των πρωταρχικών συμφερόντων των παι-
διών ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ή ψυχο-
λογική ακεραιότητα προσώπου, ή

β) όταν η κοινολόγηση του περιεχομένου της συμφωνίας που προέ-
κυψε από τη διαμεσολάβηση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή
ή την εκτέλεση αυτής της συμφωνίας.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εμποδίζουν την εκ
μέρους των κρατών μελών θέσπιση αυστηρότερων μέτρων για την
προστασία του απόρρητου της διαμεσολάβησης.

Άρθρο 8

Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγραφή και τις
αποσβεστικές προθεσμίες

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέρη που επιλέγουν να
επιχειρήσουν τον διακανονισμό διαφοράς με διαμεσολάβηση, δεν
κωλύονται στη συνέχεια να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες ή διαι-
τησία σε σχέση με την εν λόγω διαφορά, λόγω παραγραφής ή
λήξεως αποσβεστικής προθεσμίας διαρκούσης της διαδικασίας δια-
μεσολάβησης.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις περί παραγραφής ή λήξεως
αποσβεστικής προθεσμίας διατάξεις των διεθνών συμφωνιών στις
οποίες είναι συμβαλλόμενα τα κράτη μέλη.

Άρθρο 9

Ενημέρωση του κοινού

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση
τους μέσο, την παροχή πληροφόρησης στο ευρύ κοινό σχετικά με
τον τρόπο πρόσβασης σε διαμεσολαβητές και οργανισμούς παροχής
υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ιδίως στο Διαδίκτυο.

Άρθρο 10

Ενημέρωση σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια και αρχές

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, με όλα τα κατάλληλα μέσα, τις πληρο-
φορίες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές, τις οποίες κοι-
νοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

Άρθρο 11

Επανεξέταση

Το αργότερο στις 21 Μαΐου 2016, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονο-
μική και Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση ως προς την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της
διαμεσολάβησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επι-
πτώσεις της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη. Η έκθεση αυτή
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις αναπροσαρμογής της
παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 12

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφω-
θούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 21 Μαΐου 2011, με
εξαίρεση το άρθρο 10, για το οποίο ως προθεσμία συμμόρφωσης
ορίζεται η 21η Νοεμβρίου 2010 το αργότερο. Ενημερώνουν αμέ-
σως την Επιτροπή.

Οι θεσπιζόμενες από τα κράτη μέλη ανωτέρω διατάξεις περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά
αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο
πεδίο το οποίο διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 21 Μαΐου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. LENARČIČ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 211
 16 Δεκεμβρίου 2010

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3898
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Σκοπός

Ο νόμος αυτός έχει σκοπό: α) την προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί−
ας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα 
διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
διασυνοριακών διαφορών και β) τη θεσμοθέτηση εθνι−
κών διαδικασιών διαμεσολάβησης.

Άρθρο 2
Υπαγόμενες διαφορές

Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν 
σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά 
έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της 
διαφοράς. Η συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς στη 
διαμεσολάβηση αποδεικνύεται με έγγραφο ή από τα 
πρακτικά του δικαστηρίου στην περίπτωση της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 3 και διέπεται από τις διατάξεις 
του ουσιαστικού δικαίου για τις συμβάσεις.

Άρθρο 3
Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

1. Διαμεσολάβηση είναι δυνατή:
α) αν τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδι−

κασία διαμεσολάβησης πριν ή κατά τη διάρκεια της 
εκκρεμοδικίας,

β) αν κληθούν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,

γ) αν διαταχθεί διαμεσολάβηση από δικαστήριο άλλου 
κράτους−μέλους ή

δ) αν επιβάλλεται υποχρεωτικά διαμεσολάβηση με 
νόμο.

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση αποκλείει προσω−
ρινά και μέχρι περατώσεώς της, τη διαδικασία ενώπιον 
των δικαστηρίων.

2. Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση 
μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την πε−

ρίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις 
της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη 
διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον 
τα μέρη συμφωνούν το δικαστήριο αναβάλλει υποχρε−
ωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την 
πάροδο τριμήνου και όχι πέραν του εξαμήνου.

Άρθρο 4
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως διασυνοριακή διαφορά νοείται εκείνη κατά την 
οποία τουλάχιστον ένα από τα μέρη κατοικεί μονίμως 
ή διαμένει συνήθως σε κράτος−μέλος διαφορετικό από 
εκείνο οποιουδήποτε άλλου μέρους κατά την ημερο−
μηνία στην οποία:

αα) τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία 
διαμεσολάβησης αφότου ανέκυψε η διαφορά·

ββ) διετάχθη η διαμεσολάβηση από δικαστήριο κρά−
τους−μέλους·

γγ) υφίσταται υποχρέωση διαμεσολάβησης δυνάμει 
του εθνικού δικαίου ή

δδ) κληθούν τα μέρη για τους σκοπούς της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 3.

Για τους σκοπούς των άρθρων 10 και 11, ως διασυνορι−
ακή διαφορά νοείται και εκείνη για την οποία αρχίζουν 
δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία ύστερα από διαμεσο−
λάβηση μεταξύ των μερών σε κράτος−μέλος άλλο από 
εκείνο της μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής των 
μερών, κατά την προβλεπόμενη στην κατά τα ανωτέρω 
περίπτωση α΄ υποστοιχεία αα, ββ ή γγ ημερομηνία.

Η έννοια της κατοικίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 59 και 60 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

β) Ως διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία 
ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα 
μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν 
με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσο−
λαβητή. Στην έννοια αυτή δεν περιλαμβάνεται η από−
πειρα συμβιβασμού που γίνεται από τον ειρηνοδίκη ή 
το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 208 επ. και 233 παράγραφος 2 ΚΠολΔ.

γ) Ως διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τους 
διαδίκους πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει 
διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμε−
ρόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο 
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ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσο−
λάβηση. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος 
διαπιστευμένος ως διαμεσολαβητής κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 7. Αν πρόκειται για διασυνοριακή διαφο−
ρά κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ του παρόντος 
άρθρου, τα μέρη μπορούν να ορίσουν διαπιστευμένο 
διαμεσολαβητή που δεν έχει τη δικηγορική ιδιότητα.

Άρθρο 5
Φορείς κατάρτισης

1. Φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών μπορούν να εί−
ναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που συνιστούν 
από κοινού ένας τουλάχιστον δικηγορικός σύλλογος και 
ένα τουλάχιστον από τα επιμελητήρια της Χώρας και 
λειτουργούν μετά τη χορήγηση άδειας από την υπηρε−
σία του άρθρου 7.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι 
και προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των 
φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, το περιεχόμενο 
των σχετικών προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, η διάρκειά τους, ο τό−
πος διεξαγωγής τους, τα προσόντα των εκπαιδευτών, 
ο αριθμός των συμμετεχόντων, καθώς και οι κυρώσεις 
που επιβάλλονται στους φορείς κατάρτισης διαμεσο−
λαβητών, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών 
τους. Οι κυρώσεις αυτές είναι χρηματικό πρόστιμο ή 
προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουρ−
γίας τους. Τα κριτήρια επιλογής και επιμέτρησης των 
κυρώσεων θα καθορισθούν με το ανωτέρω προεδρικό 
διάταγμα.

3. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, οι φορείς κατάρτι−
σης της παραγράφου 1 καταθέτουν παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του οποίου 
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Άρθρο 6
Φορέας πιστοποίησης

1. Συνιστάται «Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβη−
τών» υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην αρμο−
διότητα της Επιτροπής υπάγονται ιδίως η πιστοποίηση 
των υποψήφιων διαμεσολαβητών, ο έλεγχος για την 
τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων κατάρτισης 
διαμεσολαβητών, ο έλεγχος της συμμόρφωσης των δι−
απιστευμένων διαμεσολαβητών προς τον Κώδικα Δε−
οντολογίας, καθώς και η εισήγηση προς τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 5 και 7. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον πρό−
εδρο και τέσσερα (4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους 
αναπληρωτές τους. Η θητεία τους είναι τριετής.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται ως πρό−
εδρος και μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές 
τους, τρεις (3) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με άρτια 
εκπαίδευση και επαρκή εμπειρία σε θέματα διαμεσολά−
βησης και δύο (2) δικηγόροι, που υποδεικνύονται από την 

ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων. 
Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν 
αποζημίωση ανά συνεδρίαση που καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Η πιστοποίηση των υποψήφιων διαμεσολαβητών 
γίνεται ύστερα από εξετάσεις ενώπιον επιτροπής εξετά−
σεων, στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη της Επιτροπής 
της παραγράφου 1, τα οποία ορίζει ο πρόεδρος αυτής, 
και ένας δικαστικός λειτουργός, ο οποίος ορίζεται σύμ−
φωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 41 
του ν. 1756/1988 και προεδρεύει της εν λόγω επιτρο−
πής. Αυτή ελέγχει αν ο υποψήφιος διαθέτει τις γνώσεις, 
δεξιότητες και επαρκή εκπαίδευση από τους φορείς 
κατάρτισης του άρθρου 5, για να παρέχει υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης και η απόφασή της είναι έγγραφη και 
πλήρως αιτιολογημένη. Για τη γραμματειακή υποστήριξη 
του έργου της Επιτροπής της παραγράφου 1 και της 
επιτροπής εξετάσεων, η Ολομέλεια των Δικηγορικών 
Συλλόγων υποχρεούται να διαθέτει το προσωπικό που 
προβλέπεται στον Κανονισμό της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται:

α) ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των μελών της 
επιτροπής εξετάσεων,

β) τα εξέταστρα που προκαταβάλλονται με παράβολο 
από τους υποψηφίους στην επιτροπή εξετάσεων.

4. Η απόφαση της Επιτροπής της παραγράφου 1 για 
την πιστοποίηση ή μη των διαμεσολαβητών είναι έγ−
γραφη και εκδίδεται σύμφωνα με την απόφαση της 
επιτροπής εξετάσεων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

α) εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτρο−
πής της παραγράφου 1 και της επιτροπής εξετάσεων,

β) καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία, ο τρόπος, 
τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξέτασης των 
υποψήφιων διαμεσολαβητών ενώπιον της επιτροπής 
εξετάσεων,

γ) καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των φορέων 
κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων 
διαμεσολαβητών και

δ) ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 7
Διαπίστευση

1. Το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικα−
στικών Επιμελητών που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση 
Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αρμόδιο 
για τη διαπίστευση των διαμεσολαβητών και την έκδοση 
των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για τη 
διαπίστευση, μεριμνά δε για τη σύνταξη πινάκων των 
αδειοδοτούμενων φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών 
και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και τη διανομή 
των πινάκων αυτών στα δικαστήρια.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

α) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις 
για τη διαπίστευση των διαμεσολαβητών, καθώς και η 
διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου διαπίστευσης που 
έχουν λάβει οι διαμεσολαβητές σε άλλο κράτος−μέλος 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αναγνώριση αυτή, κα−
θώς και για την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της 
διαπίστευσης απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 1,

β) θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας για τους διαπι−
στευμένους διαμεσολαβητές,

γ) προβλέπονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την 
επιβολή κυρώσεων από την παράβαση των ρυθμίσεων 
του ανωτέρου Κώδικα. Οι κυρώσεις αυτές που επιβάλλο−
νται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του 
άρθρου 6 παράγραφος 1, είναι η προσωρινή ή οριστική 
ανάκληση της διαπίστευσης και

δ) ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 8
Διαδικασία

1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης τα μέρη ή ο 
νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπός τους, όταν πρό−
κειται για νομικά πρόσωπα, παρίστανται με πληρεξούσιο 
δικηγόρο.

2. Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από 
τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους.

3. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από 
τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, τα οποία 
μπορούν να τερματίσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης 
οποτεδήποτε επιθυμούν. Η διαδικασία της διαμεσολά−
βησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται 
πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να επικοινωνεί και 
να συναντάται στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης με 
καθένα από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο δια−
μεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος 
δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη του.

4. Ο διαμεσολαβητής δεν είναι υποχρεωμένος να δε−
χθεί το διορισμό του και ευθύνεται κατά τη διάρκεια 
της διαμεσολάβησης μόνο για δόλο.

Άρθρο 9
Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν

από διαμεσολάβηση

1. Ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολά−
βησης που πρέπει να περιέχει:

α) το όνομα και το επώνυμο του διαμεσολαβητή,
β) τον τόπο και το χρόνο της διαμεσολάβησης,
γ) τα ονόματα και τα επώνυμα εκείνων που έλαβαν 

μέρος στη διαδικασία της διαμεσολάβησης,
δ) τη συμφωνία για τη διαμεσολάβηση, με βάση την 

οποία διεξήχθη η διαμεσολάβηση,
ε) τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά 

τη διαμεσολάβηση ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της 
διαμεσολάβησης, καθώς και την αιτία της διαφοράς.

2. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης 
το πρακτικό υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα 
μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το πρω−
τότυπο αυτού κατατίθεται, εφόσον ένα τουλάχιστον 
των μερών το ζητήσει, με επιμέλεια του διαμεσολαβη−
τή στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της 
περιφέρειας, όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση. Κατά 
την κατάθεση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει παράβολο 
υπέρ του Δημοσίου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του 
οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−

νων Δικαιωμάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμε−
σολάβησης το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνο 
από τον διαμεσολαβητή.

3. Από την κατάθεση στη γραμματεία του μονομελούς 
πρωτοδικείου το πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον 
περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που 
μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό 
τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο 
γ΄ΚΠολΔ.

Άρθρο 10
Απόρρητο της διαμεσολάβησης

Η διαμεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο 
που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν 
τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται 
εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας. 
Τα μέρη, εφόσον το επιθυμούν, δεσμεύονται εγγρά−
φως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχομένου 
της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν 
κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του 
περιεχομένου της εν λόγω συμφωνίας είναι απαραίτη−
τη για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3.

Οι διαμεσολαβητές, τα μέρη, οι πληρεξούσιοι αυτών 
και όσοι άλλοι συμμετέχουν στη διαδικασία διαμεσολά−
βησης δεν εξετάζονται ως μάρτυρες. Όλοι οι ανωτέρω 
δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν σε επακολουθού−
σες δίκες ή διαιτησίες στοιχεία που προκύπτουν από 
διαδικασία διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, 
παρά μόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται από κανόνες δη−
μόσιας τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία 
των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί 
η σωματική ακεραιότητα ή ψυχική υγεία προσώπου.

Άρθρο 11
Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης

στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 3 διακόπτει την παραγραφή και την απο−
σβεστική προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ η πα−
ραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διακόπηκαν 
αρχίζουν και πάλι από τη σύνταξη του πρακτικού αποτυ−
χίας της διαμεσολάβησης ή από την επίδοση δήλωσης 
αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση από εκάτερο των 
μερών στο άλλο μέρος και τον διαμεσολαβητή ή της 
με οποιονδήποτε τρόπο κατάργησης της διαμεσολά−
βησης.

Άρθρο 12
Αμοιβές

1. Ο διαμεσολαβητής αμείβεται με ωριαία αντιμισθία 
και για 24 κατ’ ανώτατο όριο ώρες, στις οποίες περι−
λαμβάνεται και ο χρόνος προετοιμασίας του για τη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης. Τα μέρη και ο δια−
μεσολαβητής μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικό 
τρόπο αμοιβής.

2. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή βαρύνει τα μέρη κατ’ 
ισομοιρία, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 
Κάθε μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του πληρεξούσιου 
δικηγόρου του.
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3. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας της παραγράφου 
1 καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Άρθρο 13
Ενημέρωση κοινού

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων φροντίζει με κάθε πρόσφορο μέσο, 
ιδίως μέσω του Διαδικτύου, να παρέχεται πληροφόρηση 
στο ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε 
διαμεσολαβητές.

Άρθρο 14
Μεταβατική διάταξη

Στην πρώτη σύνθεση της Επιτροπής του άρθρου 6 
παράγραφος 1 μπορούν να ορισθούν, κατ’ εξαίρεση των 
όσων προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, δια−
μεσολαβητές που έχουν λάβει τίτλο διαπίστευσης σε 
άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*01002111612100004*

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 255
 9 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 123
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και 

λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβη−
τών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄ 34), 

όπως η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70).

β) Του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3898/2010 (Α΄ 211).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Του άρθρου 4 παρ. 1, 2 και 3 του π.δ/τος 65/2011 
(Α΄ 147).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 288/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών που εφεξής 
καλείται στο παρόν «Φορέας» μπορεί να είναι αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία που συνιστούν από κοινού 
ένας τουλάχιστον δικηγορικός σύλλογος και ένα τουλά−
χιστον από τα επιμελητήρια της Χώρας και λειτουργεί 
μετά τη χορήγηση άδειας από το Τμήμα Δικηγορικού 
Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών που ανή−
κει στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 3898/2010). 

2. Ο Φορέας έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
3. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί κατ’ ελάχιστον 

το ακόλουθο διευθυντικό προσωπικό: α) ένα Διευθυντή του 
Φορέα, β) ένα Διευθυντή Κατάρτισης και γ) έναν Συντονιστή 
Ενεργειών Κατάρτισης, ο οποίος δύναται να εκτελεί και 
χρέη Υπεύθυνου κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Οι ανωτέρω 
πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαί−
δευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών σχολής 

της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από πράξη αναγνώρισης 
του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και την αντιστοιχία.

4. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί διοικητικό 
προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. O σκοπός του Φορέα είναι:
α) Η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης στους υπο−

ψήφιους διαμεσολαβητές και μετεκπαίδευσης στους διαμε−
σολαβητές για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που 
είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης,

β) Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατά 
τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α του παρόντος, και 
μετεκπαίδευσης,

γ) Η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμε−
σολάβησης και η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας 
στο ευρύ κοινό.

2. Για την υλοποίηση των σκοπών του ο Φορέας πραγ−
ματοποιεί κάθε αναγκαίο έργο και ιδίως συνεργάζεται 
με αντίστοιχους αναγνωρισμένους φορείς της αλλο−
δαπής, αλλά και με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστη−
μονικού κύρους για θέματα της αρμοδιότητάς τους, 
διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια.

ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ

1. Ο Φορέας υποβάλλει στην υπηρεσία του άρθρου 1 
παράγραφος 1 του παρόντος σφραγισμένο φάκελο που 
περιλαμβάνει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο, αντίγραφο) 
και σε ηλεκτρονική μορφή την αίτησή του για αδειοδό−
τηση, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Κατάθεση παραβόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του νόμου 3898/2010,

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του 
Φορέα, από το οποίο προκύπτει με σαφήνεια ο σκοπός 
αυτού και το πιστοποιητικό εγγραφής του στο Πρωτο−
δικείο της περιφέρειας της έδρας του,

γ) Θεωρημένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργα−
σιών του Φορέα από την αρμόδια ΔΟΥ,

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 υπογεγραμ−
μένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα, στην οποία 
βεβαιώνεται ότι ο Φορέας διαθέτει το απαιτούμενο δι−
ευθυντικό και διοικητικό προσωπικό, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος,
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ε) Κατάλογο εκπαιδευτών διαμεσολαβητών μαζί με επι−
κυρωμένα αποδεικτικά τίτλων σπουδών και εκπαιδευτικής 
ή επαγγελματικής εμπειρίας των εν λόγω εκπαιδευτών, 
όπως πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις φορέων, 
επίσημα έγγραφα σχετικά με επαγγελματική εμπειρία, 

στ) Οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό που αποδει−
κνύει νομή, κατοχή, χρήση ή κυριότητα του χώρου εκπαί−
δευσης, όπως παραχωρητήριο χρήσης ή άλλο ιδιωτικό 
συμφωνητικό,

ζ) Διάγραμμα κάτοψης του χώρου εκπαίδευσης υπογε−
γραμμένο από πολιτικό μηχανικό, στο οποίο εμφαίνεται 
ότι ο εν λόγω χώρος διαθέτει τουλάχιστον τρείς χωρι−
στές αίθουσες διδασκαλίας και ειδικότερα δύο αίθου−
σες κατάλληλες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και 
προσομοιώσεων και μία αίθουσα διαλέξεων,

η) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 υπογεγραμ−
μένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα, στην οποία 
βεβαιώνεται ότι οι τρείς αίθουσες διδασκαλίας έχουν 
επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και είναι κατάλληλες για 
το σκοπό της εκπαίδευσης και ειδικότερα διαθέτουν τον 
κατ’ ελάχιστον απαιτούμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος,

θ) Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα 
της βασικής εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο Παράρ−
τημα, και μετεκπαίδευσης,

ι) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 υπογεγραμ−
μένη από το Διευθυντή Κατάρτισης ή τον Συντονιστή 
Ενεργειών Κατάρτισης, στην οποία βεβαιώνεται ο αριθ−
μός των υποψήφιων διαμεσολαβητών που θα συμμετέ−
χουν σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο στα προγράμματα 
βασικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος.

2. Ο φάκελος μετά την κατάθεσή του στην υπηρεσία 
του άρθρου 1 παράγραφος 1 του παρόντος αποσφρα−
γίζεται και ελέγχεται η πληρότητά του όσον αφορά 
στα συνημμένα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά είναι ελλιπή ζητείται εγγράφως από τον 
αντίστοιχο Φορέα να αποστείλει, εντός τριάντα (30) 
ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά. Μετά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά εξε−
τάζονται εκ νέου και η ανωτέρω υπηρεσία αποφαίνεται 
για την πληρότητα και συμβατότητά τους.

3. Σε περίπτωση που ο Φορέας είτε δεν προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των τριάντα 
(30) ημερών, είτε αυτά που θα προσκομίσει δεν είναι 
πλήρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, η 
αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και απορρίπτεται.

4. Ο Φορέας, του οποίου ο φάκελος κρίνεται πλήρης 
και συμβατός υπόκειται στη συνέχεια σε αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 8 του παρόντος. Προς τούτο ο σχετικός 
φάκελος διαβιβάζεται στην Επιτροπή Πιστοποίησης Δι−
αμεσολαβητών του άρθρου 6 του νόμου 3898/2010. 

5. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται ο 
Φορέας να συγκεντρώνει για κάθε άξονα κριτηρίων τουλά−
χιστον το ήμισυ του σχετικού συντελεστή βαρύτητας και 
συνολική βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 60.

6. Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω όροι και προϋ−
ποθέσεις, χορηγείται στον Φορέα η σχετική άδεια λειτουρ−
γίας του. Διαφορετικά, η αίτησή του απορρίπτεται.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Η βασική εκπαίδευση και κατάρτιση περιλαμβάνει θε−

ωρία της διαμεσολάβησης και εφαρμογές πρακτικής των 

θεωρητικών γνώσεων υπό την καθοδήγηση, υποστήριξη 
και επίβλεψη εκπαιδευτή διαμεσολάβησης, όπως το περιε−
χόμενο του προγράμματος αναφέρεται στο Παράρτημα Α 
του παρόντος, με ελάχιστο αριθμό ακέραιων μονάδων εκ−
παίδευσης σαράντα (40) ωρών (εκπαιδευτική περίοδος).

2. Η μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβη−
τών συνίσταται στην τακτική προαγωγή των γνώσεών 
τους ανά διετία και με ελάχιστο αριθμό ακέραιων μονά−
δων εκπαίδευσης δέκα (10) ωρών.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ο εκπαιδευτής διαμεσολαβητών πρέπει να είναι είτε 
διαπιστευμένος εκπαιδευτής διαμεσολαβητών με διεθνή 
αναγνώριση και εμπειρία συμμετοχών σε διαδικασία 
διαμεσολάβησης σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη 
του Φορέα, είτε να διαθέτει σωρευτικά τα ακόλουθα 
προσόντα:

1) Να είναι διαπιστευμένος ως διαμεσολαβητής,
2) Να έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί ως εκπαιδευ−

τής διαμεσολαβητών σε αναγνωρισμένου κύρους φορέα 
κατάρτισης εκπαιδευτών διαμεσολαβητών της ημεδα−
πής ή αλλοδαπής, με χρόνο εκπαίδευσης τουλάχιστον 
σαράντα (40) ωρών,

3) Να έχει εμπειρία συμμετοχών σε διαδικασίες δια−
μεσολάβησης ως διαμεσολαβητής ή βοηθός διαμεσολα−
βητή ή νομικός παραστάτης ενός εκ των μερών,

4) Να έχει πενταετή επαγγελματική εμπειρία στο γνω−
στικό του αντικείμενο και

5) Να κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα 
στον επιστημονικό του κλάδο ή να έχει τουλάχιστον 
διακόσιες (200) ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης δι−
αμεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

1. Οι υποψήφιοι δικηγόροι διαμεσολαβητές υποβάλ−
λουν αίτηση στον Φορέα για τη συμμετοχή τους σε προ−
γράμματα βασικής εκπαίδευσης, εφόσον α) δεν έχουν 
καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλη−
μα, που κωλύουν το διορισμό τους ως δικηγόρων, σύμ−
φωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του ΝΔ 3026/1954 
(Κώδικα Περί Δικηγόρων), όπως αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου και
β) προσκομίσουν βεβαίωση από τον οικείο Δικηγορικό 
Σύλλογο ότι ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα και ότι 
δεν έχουν καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσω−
ρινής ή οριστικής παύσης.

2. Οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές που δεν είναι δικηγό−
ροι υποβάλλουν την ανωτέρω αίτηση, εφόσον πληρού−
νται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευ−
τικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου 
σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από 
πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή από πιστοποιητι−
κό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και 
την αντιστοιχία και

β) Δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του 
νόμου 3528/2007, όπως αποδεικνύεται με την προσκό−
μιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

3. Ο αριθμός των υποψήφιων διαμεσολαβητών που 
συμμετέχουν σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο στα προ−
γράμματα βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τους 18. Οι εκπαιδευτές δεν δύνανται να είναι 
λιγότεροι από δύο για κάθε εκπαιδευτική περίοδο.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευ−
σης γίνονται σε ειδικό χώρο, ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον 
τρείς χωριστές αίθουσες διδασκαλίας και ειδικότερα δύο 
αίθουσες κατάλληλες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων 
και προσομοιώσεων και μία αίθουσα διαλέξεων.

2. Οι εν λόγω αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν 
επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και να είναι κατάλληλες 
για το σκοπό της εκπαίδευσης, ειδικότερα πρέπει να 
διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό: 

α) ένα διαφανοσκόπειο (overhead projector) και μία 
οθόνη προβολής για δυναμικότητα 15 καταρτιζομένων ή 
οποιοδήποτε άλλο μέσο προβολής ήχου και εικόνας.

β) Πίνακα ανά αίθουσα.
γ) Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα.
δ) Μία τηλεόραση και ένα μαγνητοσκόπιο ή μία συ−

σκευή αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων(video ή DVD 
player).

ε) Τραπέζια και καθίσματα ανά αίθουσα, αναλόγου 
αριθμού με τη δυναμικότητα της αίθουσας. 

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση του υπό αδειοδότηση 
Φορέα γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης 

Διαμεσολαβητών του άρθρου 6 του νόμου 3898/2010, 
βάσει των ακόλουθων τεσσάρων αξόνων κριτηρίων: 

Α. Οργάνωση, Λειτουργία – Παρεχόμενη Κατάρτιση
Β. Διευθυντικό, Διοικητικό & Επιστημονικό Προσωπικό
Γ. Υλικοτεχνική Υποδομή
Δ. Συνέντευξη με τον Διευθυντή Κατάρτισης
2. Κάθε άξονας κριτηρίων αποτελείται από επί μέρους 

παραμέτρους με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας 
και κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 100. Τα κριτήρια, οι 
παράμετροι, οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας και 
ο τρόπος βαθμολόγησης αποτυπώνονται στο Έντυπο 
Ελέγχου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβη−
τών του άρθρου 6 του νόμου 3898/2010. 

3. Η συνολική βαθμολογία συντίθεται από τέσσερις επιμέ−
ρους βαθμούς, οι οποίοι αποτυπώνουν την αξιολόγηση: 

— οργάνωσης, λειτουργίας/παρεχόμενης κατάρτισης,
— του διευθυντικού, διοικητικού και επιστημονικού 

προσωπικού 
— της επάρκειας και ποιότητας της υλικοτεχνικής 

υποδομής,
— της συνέντευξης.
4. Οι τέσσερις βαθμοί συμμετέχουν στη συνολική βαθ−

μολογία με συντελεστές βαρύτητας που αποτυπώνονται 
στον επόμενο πίνακα:

ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

OΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 0,35

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 0,3

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 0,3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 0,05

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΦΟΡΕΑ Μ – 0,35Α + 0,3Β + 0,3Γ + 0,05Δ

5. Τα κριτήρια αξιολόγησης ελέγχονται, αποτυπώνονται και βαθμολογούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα:

ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΥ

Α. OΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.1. Οργάνωση και λειτουργία
Α.2. Παρεχόμενη κατάρτιση

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
    ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Β. 1. Διευθυντής Φορέα 
Β. 2. Διευθυντής Κατάρτισης
Β. 3. Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης
Β. 3. Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης
Β. 4. Υπεύθυνος κοινωνικά ευάλωτων ομάδων

Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Γ. Κτιριακή υποδομή/εξοπλισμός

Δ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Δ. Συνέντευξη

6. Ο τελικός βαθμός κάθε άξονα κριτηρίων προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών της Επιτροπής 
Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, ύστερα από τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στον Φορέα και συνέντευξη με 
τον Διευθυντή Κατάρτισης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1. Ως αλλαγή ή μεταβολή ορίζεται κάθε τροποποίηση, αντικατάσταση, μετατροπή ή συμπλήρωση των επιμέρους 
στοιχείων των νομικών και λοιπών υποχρεώσεων, της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, του διευθυντικού, 
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Φορέα.

2. Ο Φορέας που έχει ήδη αδειοδοτηθεί υποβάλλει στην υπηρεσία του άρθρου 7 του νόμου 3898/2010 αίτηση 
με τις αιτούμενες αλλαγές ή μεταβολές, η οποία συνοδεύεται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 3 του παρόντος. 
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3. Η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του 
άρθρου 6 του νόμου 3898/2010 προβαίνει σε σχετικό 
έλεγχο και βαθμολόγηση της νέας κατάστασης, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Αν διαπιστωθεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η 
αδειοδότηση και λειτουργία του Φορέα, στον φάκελο 
του άρθρου 3 του παρόντος δηλώθηκαν ή κατατέθηκαν 
στοιχεία ψευδή ή αποκρύφθηκαν τα αληθή, ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πιστοποίησης Δι−
αμεσολαβητών του άρθρου 6 του νόμου 3898/2010, ανα−
καλεί οριστικά την άδεια λειτουργίας του Φορέα. Στην 
περίπτωση δε που η ως άνω παράβαση θα είχε μεν ως 
συνέπεια τη χορήγηση της άδειας, αλλά με βαθμολογία 
χαμηλότερη της επιτευχθείσας, ο Υπουργός Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα 
από εισήγηση της ίδιας Επιτροπής, ανακαλεί οριστικά 
ή προσωρινά την άδεια λειτουργίας. 

2. Σε περίπτωση μη τήρησης των νόμιμων υποχρε−
ώσεων του Φορέα κατά το στάδιο λειτουργίας του, 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Πι−
στοποίησης Διαμεσολαβητών του άρθρου 6 του νόμου 
3898/2010, δύναται να επιβάλλει για κάθε παράβαση, 
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, το βαθμό 
υπαιτιότητας των οργάνων του και την τυχόν ύπαρξη 
υποτροπής, μία από τις παρακάτω κυρώσεις:

α) χρηματικό πρόστιμο από 5.000 μέχρι 30.000 ευρώ ή
β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας του 

Φορέα.
3. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με 

αιτιολογημένη απόφαση μετά από έγγραφη κλήτευση 
του Φορέα για παροχή εξηγήσεων.

ΑΡΘΡΟ 11
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος διατάγματος το κάτωθι παράρτημα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Περιεχόμενο βασικής εκπαίδευσης –

κατάρτισης διαμεσολαβητών
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ

Ι. Εισαγωγή και Γενικές Αρχές της διαμεσολάβησης
1. Αναφορά στον ορισμό και σε κοινοτικά και αλλο−

δαπά κείμενα.
2. Γενικά για τη σημασία της διαμεσολάβησης, το 

σκοπό της ως διαδικασίας, τις φάσεις αυτής και το 
ρόλο του διαμεσολαβητή.

3. Διάκριση της διαμεσολάβησης από μορφές δικα−
στικών διαδικασιών και άλλους εναλλακτικούς τρόπους 
επίλυσης των διαφορών.

4. Πεδίο εφαρμογής της διαμεσολάβησης – Νομικό 
πλαίσιο, εθνικό, κοινοτικό.

ΙΙ. Εξέλιξη της διαδικασίας
1. Προετοιμασία (δημιουργία φακέλου)
2. Φάσεις της διαμεσολάβησης (Σύμβαση – συλλο−

γή στοιχείων – ανάλυση συμφερόντων – εκτίμηση των 
εναλλακτικών λύσεων – τελική συμφωνία).

3. Ενδιάμεσες διαδικαστικές ιδιαιτερότητες (διάλογος 
με κάθε μέρος – διάλογος με όλα τα μέρη – συμμετοχή 
τρίτων).

ΙΙΙ. Τεχνικές διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας
1. Γενικές αρχές ανάλυσης της διαπραγμάτευσης

2. Μέθοδος διαπραγμάτευσης, όπως διαισθητική, δι−
ανεμητική, ολοκληρωμένη βάσει συμφερόντων και θέ−
σεων αξιώσεων.

3. Εισαγωγικά περί επικοινωνίας.
4. Τεχνικές επικοινωνίας και παρέμβασης, όπως ακρό−

αση, παράφραση, υποβολή ερωτήσεων, πλαισίωση.
5. Τεχνικές ανάπτυξης και αξιολόγησης γνώσεων, 

όπως τεχνική δημιουργικότητας, ανάλυση κινδύνων, 
υπερπήδηση καταστάσεων και αντιστάσεων, φραγμών, 
ανισότητα δυνάμεων, κλιμάκωση έντασης).

IV. Ανάλυση συγκρούσεων
1. Θεωρία των συγκρούσεων.
2. Τύπος συγκρούσεων.
3. Παράγοντες, δυναμική και ανάλυση συγκρούσεων.
4. Φάσεις κλιμάκωσης.
5. Τεχνικές παρέμβασης.
V. Το δίκαιο της διαμεσολάβησης
1. Προϋποθέσεις πλαισίου (συμφωνία διαμεσολάβησης, 

ζητήματα ευθύνης, ζητήματα αμοιβής).
2. Δεοντολογία και εμπιστευτικότητα.
3. Διάκριση καθηκόντων μεσολαβητή και νομικού συ−

μπαράσταση μερών. Συνεργασία.
VI. Εισαγωγή στη θεωρία της προσωπικότητας
1. Δομές.
2. Βασικές αρχές ατομικής και ομαδικής ψυχολογίας.
VII. Επίγνωση ίδιου ρόλου
1. Θεωρία του ρόλου
2. Η διαμεσολάβηση ως συμπεριφορά (αξιολόγηση, 

σεβασμός, επαγγελματική αποστασιοποίηση, ουδετε−
ρότητα στη σύγκρουση, παραμερισμός ίδιων συναισθη−
μάτων, διασύνδεση).

3. Επιλογή μορφής διαμεσολάβησης όπως συνδρομής, 
κατεύθυνσης, διαμόρφωσης, εκτίμησης.

4. Η ισχύς και το έλλογο στη διαμεσολάβηση.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Προσωπική και ομαδική εμπειρία
2. Πρακτική επί τεχνικών.
3. Χρησιμοποίηση ρόλων. Προσομοίωση.
4. Ομαδική εργασία.
5. Επεξεργασία υπόθεσης.
6. Εξετάσεις. 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πιστοποίηση γνώσεων – Προφορικές και γραπτές 

εξετάσεις.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευ−
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

   Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
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 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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∫∞¡O¡π™ªO™ ¢π∞ª∂™O§∞μ∏™∏™*

∞ƒ£ƒO 1

OÈ Î·ÓfiÓÂ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ÂÔÙÂ›· ÙÔ˘
∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜ (ÂÊÂÍ‹˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ), ÙÔ ÔÔ›Ô Â‰ÚÂ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·Ó‹ÎÂÈ ÔÚÁ·ÓÈÎ¿ ÛÙÔ
™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ & ∂.¶.∂. Î·È È‰Ú‡ıËÎÂ ÌÂ ÙËÓ ·fi 30.03.2006 ·fiÊ·ÛË ÙË˜ Δ·ÎÙÈÎ‹˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜. OÈ Î·Ófi-
ÓÂ˜ ·˘ÙÔ› ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙÔ› ·fi Ù· Ì¤ÚË Ô˘ ÚÔÛÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ.

∞ƒ£ƒO 2

¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË
¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Â›Ó·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ì¤ÚË ÌÈ·˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÂÈÎÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È /
‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ·  ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ∏
‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜ Î·Ï‹˜ ›ÛÙÂˆ˜, ÙË˜ ›ÛË˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Î·È ÙË˜ ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎfiÙËÙ·˜. 

À·ÁˆÁ‹ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÛÂ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË
∏ ˘·ÁˆÁ‹ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÛÂ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÊˆÓ›· ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Ó· ˘·Á¿ÁÔ˘Ó ÛÂ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ·Ó·Î‡-
„ÂÈ ‹ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î‡„ÂÈ ·fi ÙË ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË. ∏ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÙË ÌÔÚÊ‹ Ú‹ÙÚ·˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ÛÂ Û‡Ì‚·ÛË ÚÈÓ
‹ ÌÂÙ¿ ÙË Á¤ÓÂÛË ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜.

¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜
¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ Â›Ó·È  ÙÔ ·ÌÂÚfiÏËÙÔ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎÔ‡ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·-
Í‡ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿. O ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙÂ˘ıÂ› ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ
‰ÈÔÚÈÛÙÂ› ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÂ› ˆ˜ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜. OÈ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘
ÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÙ·ÛË ‰‡Ô ÌÂÏÒÓ ·˘ÙÔ‡. O ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô ¤ÙË ÌÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛË˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ˆ˜ ¿Óˆ ‰È·-
‰ÈÎ·Û›·. Δ· ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˘˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜.

ŒÁÁÚ·Ê· 
ø˜ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÓÔÂ›Ù·È Ë ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÙÚfiÔ ·ÔÙ‡ˆÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
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ŒÓ·ÚÍË ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜
ΔÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ› Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÁÚ·ÙÒ˜ ·›ÙËÛË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ. ∏ ·›ÙËÛË
Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ‹/Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·fi ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ‰È·-
ÊÔÚ¿˜. ∂¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ‰È·‰ÈÎ·Û›·. ™Â Î¿ıÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜.

∏ Û˘ÌÊˆÓ›· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜
ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙ· Ì¤ÚË ÙË ™˘ÌÊˆÓ›· À·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ ¢È·ÊÔÚ¿˜ ÛÂ ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Î·È ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙË˜ ÌÂ
Ù· Ì¤ÚË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜, Ë ™˘ÌÊˆÓ›· À·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ ¢È·ÊÔÚ¿˜ ÛÂ ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Î·ı·ÚÔÁÚ¿ÊÂ-
Ù·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Ù· Ì¤ÚË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹. ∏ ™˘ÌÊˆÓ›· À·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ ¢È·ÊÔÚ¿˜ ÛÂ
¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ˘ÔÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓË ·fi Ù· Ì¤ÚË  ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ¤ÓÙÂ ËÌ¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÂ›Û· ËÌ¤Ú·
ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ Î‡ÚÈ·˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜. ∏ ™˘ÌÊˆÓ›· À·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ ¢È·ÊÔÚ¿˜ ÛÂ ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË  ˘ÔÁÚ¿ÊÂ-
Ù·È Â›ÛË˜ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ ‹ ‚ÔËıfi ÙÔ˘ Ô˘ Ù˘¯fiÓ  ı· ·ÚÂ˘ÚÂıÂ› ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË.

¶∂¢πO ∂º∞ƒªO°∏™

OPI™MOI

∂¡∞ƒ•∏ Δ∏™ ¢π∞¢π∫∞™π∞™ ¢π∞ª∂™O§∞μ∏™∏™

* O K·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂÎÔÓ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÂ‰ÚÂ‡ÂÈ Ô ÂÈÙ. ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ EÏÂÁÎÙÈÎÔ‡
™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Î. KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ P›˙Ô˜, Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô Î. NÈÎfiÏ·Ô˜ KÏ·Ì·Ú‹˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
AıËÓÒÓ, Ë Î· ¶ÂÏ·Á›· °¤ÛÈÔ˘ - º·ÏÙÛ‹, ÔÌ. K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, Ô Î.
AÚÁ‡ÚÈÔ˜ º·ÙÔ‡ÚÔ˜, ÔÌ. K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈÎ·›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ, Ë Î· Iˆ¿ÓÓ· AÓ·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, ¢.N., ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ ·Ú’
AÚÂ›ˆ ¶¿Áˆ, Ë Î· XÚÈÛÙ›Ó· ™·Ú·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, Î·È Ô Î. AfiÛÙÔÏÔ˜ °È·ÓÓ·ÎÔ‡ÏÈ·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¡ÔÌ. ™¯ÔÏ‹˜ ¶·Ó. ∞ıËÓÒÓ.



∂ÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹
O ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÌÂ ‚¿ÛË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÁÓÒÛË Â› ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎÔ‡ Ï·È-
Û›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜. ∏ ÔÚÈÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙË ÌË ‡·ÚÍË ·ÓÙ›ÚÚËÛË˜ ÂÓfi˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ. 
∂ÈÏ¤ÁÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó Û˘ÌÊˆÓËıÂ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿. ∫·ÙfiÈÓ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÙÔÓ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹
‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÈÎÔ˘ÚÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· (‚ÔËıfi˜ ‹ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˜ ‹ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘), Ù· ÔÔ›· ‰ÂÛÌÂ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ
·ÚfiÓÙ· Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ∫Ò‰ÈÎ· ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜.

∞ÌÂÚÔÏË„›· ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹
O ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜. O ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÛÙ· Ì¤ÚË Î·È ÛÙÔ
∫¤ÓÙÚÔ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÌÂÚÔÏË„›· ÙÔ˘. ∞Ó ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜
‰È·‰ÈÎ·Û›·˜, Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜, ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ¶·Ú¿
Ù·‡Ù·, Ù· Ì¤ÚË ‰‡Ó·ÓÙ·È ÌÂ ÚËÙ‹ ¤ÁÁÚ·ÊË Û˘ÌÊˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙË˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘.
ÕÏÏˆ˜, ÂÈÏ¤ÁÂÙ·È ¿ÏÏÔ˜ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÛÂ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂı¤ÓÙÔ˜.

™˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
™ÙÔ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙË˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ Ù· Î·ÙˆÙ¤Úˆ ÛÙÔÈ¯Â›·:

� ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÂÚ›ÏË„Ë ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜
� Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ÂÚ›ÏË„Ë Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙ· ÔÔ›· Ù· Ì¤ÚË  ÂÈı˘ÌÔ‡Ó  Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó  Î·Ù¿ ÙË ‰È·-

ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË,
� ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ / ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÛÂ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·,
� Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiÔ˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ù· Ì¤ÚË.

∂ÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
Δ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ì¤ÚË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‹ ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔ ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ‰È·ı¤ÛÂˆ˜ ÙÔ˘
·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜. Δ· Ì¤ÚË ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ‹ ¿ÏÏÔ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÌÂÓ·
ÂÁÁÚ¿Êˆ˜ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙË˜  Û˘Ó¿ÓÙËÛË˜ ÁÈ· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË.

ΔfiÔ˜ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜
ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÈ˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ (ËÌ¤Ú·, ÒÚ·, ÙfiÔ˜ Î.Ï.).
∏ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ‹ ÛÂ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ‹ ÛÂ ¿ÏÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÒÚÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂ-
ÓÔ ·fi Ù· Ì¤ÚË ‹ ÙÔ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, ÌÂ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘. 

¶ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË
∞Ó Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó·ÁÎ·›Ô, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ Ù· Ì¤ÚË ‹/Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÛÎÔfi, È‰›ˆ˜:

� Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜,
� Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÈ˜ ·Ó·ÁÎ·›Â˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜,
� Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÔ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ,
� Ó· ·Û¯ÔÏËıÂ› ÌÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ Û¯ÂÙÈÎfi ı¤Ì·.
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OÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘
ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÂÔÙÂ‡ÂÈ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜. π‰È·›ÙÂÚ· ‚ÔËıÂ› ÛÙËÓ ·ÓÂ‡ÚÂÛË ÙÔ˘ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎ¿
ÛÂ fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·.

O ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹
O ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫Ò‰ÈÎ· ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂÒ˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi
∫Ò‰ÈÎ· ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜) ÁÈ· ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ·ÚÙ¿Ù·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ˆ˜ ·Ú¿ÚÙËÌ· 1. Δ· Ì¤ÚË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiÙÈ Ô‡ÙÂ ÙÔ
∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜, Ô‡ÙÂ Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÓÔÌÈÎ¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ‹ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÓÔÌÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ.

¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜
O ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÂÈ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÛÙ· Ì¤ÚË, ·Â˘ı‡ÓÂÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË. O
¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ÛÂ ÎÔÈÓ¤˜ ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¤˜  Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù· Ì¤ÚË ‹/Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ-
ÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ‹/Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Â›Ó·È ·ÚfiÓÙ· ÛÂ ·˘Ù‹.
ŸÔÙÂ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ˙ËÙÂ› ÁÓÒÌË ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÏÂ˘Ú¤˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ÂÊfiÛÔÓ Ù· Ì¤ÚË Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó Î·È
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÁÓˆÌ¿ÙÂ˘ÛË˜.

ª˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· 
OÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈÎ¤˜. ¶ÚfiÛˆ· ¿ÏÏ· ·fi Ù· Ì¤ÚË Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÈ˜
·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÌÂ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Î·È ÙË Û˘ÁÎ·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹.

∫·Ù·ÁÚ·Ê‹
∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ú·ÎÙÈÎ¿. ∂ÊfiÛÔÓ Ù· Ì¤ÚË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ˘·ÏÏ‹-
ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰‡Ó·Ù·È, ˘fi ÙÈ˜ ÂÓÙÔÏ¤˜ ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹,  Ó· ÙËÚÂ› Ú·-
ÎÙÈÎ¿ ‹ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ‹ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜. 

∏ ∫Àƒπ∞ ¢π∞¢π∫∞™π∞ Δ∏™ ¢π∞ª∂™O§∞μ∏™∏™



¢È·ÎÔ‹ Î·È Â·Ó¿ÏË„Ë ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜
O ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· Ì¤ÚË Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÚÔ-
Ù¿ÛÂÈ˜, Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ‹ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó·ÁÎ·›Ô ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰È-
Î·Û›·. ∏ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË  Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È  ÌÂ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË Û˘ÌÊˆÓ›· ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ.

∞ƒ£ƒO 5

¶¤Ú·˜ ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜
∏ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÂÚ·ÙÒÓÂÙ·È fiÙ·Ó:

� Û˘ÓÙ·¯ıÂ› Î·È ˘ÔÁÚ·ÊÂ› ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎ‹˜ ÂÈÏ‡ÛÂˆ˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜,
� Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ú·ÎÙÈÎfi ·ÔÙ˘¯›·˜,
� Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ‹ ¤Ó· ·fi Ù· Ì¤ÚË ‹ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÁÁÚ¿Êˆ˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚Ë-

ÛË˜ fiÙÈ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ï¤ÔÓ Ó· Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÂ› ÌÂ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ËÚÂÌ›· Î·È ·ÌÂÚÔÏË„›·,
� ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ·fi ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ‹ ‰ËÏÒÛÂÈ ÂÁÁÚ¿Êˆ˜ fiÙÈ Ë ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÂÚ·ÙÒıËÎÂ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂ-

ÒÓÂÙ·È Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÏfiÁÔ,
� Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜, Î·Ù¿ ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ Â˘¯¤ÚÂÈ·, ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ·fi ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÌÂ ¤ÁÁÚ·ÊË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ. 

™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂÁÁÚ¿Êˆ˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·˜ ÙË˜ ‰ÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó Ë
‰È·‰ÈÎ·Û›· ¤ÏËÍÂ ‹ fi¯È ÂÈÙ˘¯Ò˜.

∂ÈÙ˘¯‹˜ Î·Ù¿ÏËÍË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ – ∏ Û˘ÌÊˆÓ›· Û˘Ó·ÈÓÂÙÈÎ‹˜ Â›Ï˘ÛË˜ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜.
∫·ÌÈ¿ Û˘ÌÊˆÓ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓÔÌÈÎ¿ ‰ÂÛÌÂ˘ÙÈÎ‹ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÔÙ˘ˆıÂ› ÂÁÁÚ¿Êˆ˜ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÂ› ·fi fiÏ· Ù· Ì¤ÚË. ∫·ı¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ
ÌÂÚÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ¤Ó· ıÂˆÚËÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙË˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜. ∏ ÂÎÙÂÏÂÛÙfiÙËÙ· ÙË˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, ·Ó·ÏfiÁˆ˜
ÙË˜ ÂÚÈÙÒÛÂˆ˜, Â›ÙÂ ‰È· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Â›ÙÂ ‰È· ‰ÈÎ·ÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡.

°ÓÒÌË ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜
∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ, Î¿ıÂ Ì¤ÚÔ˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡Ù·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÁÚ·-
Ù‹ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜. O ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ. 

∂ÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·fiÚÚËÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
∫¿ıÂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ‹ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÌÂ ÙÔ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·-
Û›·˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈÎ¤˜ Î·È ÂÌÈÛÙÂ˘ÙÈÎ¤˜.O ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ
ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜, Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ ıÂˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ÙÂ¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ (‚Ï.
¿ÚıÚÔ 212 ∫.¶.¢.) ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Â› ÙË˜ ˘Ôı¤ÛÂˆ˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿. 

∞·ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È È‰›ˆ˜ Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: 
� ÙËÓ ·›ÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Ó· ÚÔÛÊ‡ÁÂÈ ÛÂ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ‹ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ  Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ ‰È·-

ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË,
� ÙÈ˜ ÁÓÒÌÂ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ÙÈ˜ ˘Ô‰Â›ÍÂÈ˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÛÂ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË,
� ÙÈ˜ ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ‹ ÙÈ˜ ÔÌÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË,
� ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹,
� ‰‹ÏˆÛË ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙË˜ ÚfiıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Ó· ‰Â¯ıÂ› ÚfiÙ·ÛË ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ 

¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹,
� Î¿ıÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ıÂ› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜,
� ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ›, ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ¿ÏÏ· ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ú·‰ÂÎÙ¿ ˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÂ ‰È·ÈÙËÙÈÎ‹, ‰ÈÎ·-

ÛÙÈÎ‹ ‹ ¿ÏÏË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰ÂÓ Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÂÎ ÙË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ‹ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË.
ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, fiˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ  ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘Ù‹ Î.¿. ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜, ÌÂ ÛÎÔfi
ÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÒÓ  ÂÎ‰fiÛÂˆÓ, ·˘ÛÙËÚÒ˜ ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂˆ˜ ÙË˜ ·ÓˆÓ˘-
Ì›·˜ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó.

∞fi Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È:
·. ÔÈ ·Û›ÁÓˆÛÙÂ˜  ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔÛÈÙ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜,
‚. ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ‹ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó Ù· Ì¤ÚË,
Á. ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ‹ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‹ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡, 

Ë ÔÔ›· ÚÔÎ‡ÙÂÈ ¿ÌÂÛ· ·fi ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË,
‰. ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÏfiÁÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿ÍË˜ (È‰›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› Ë ÚÔÛÙ·-

Û›· ·È‰ÈÒÓ),
Â. ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·fiÎÚ˘„Ë ı· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ, Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘  ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, ÛÔ‚·Úfi Î›Ó‰˘ÓÔ ÛÔ˘‰·›·˜ 

‚Ï¿‚Ë˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ‹ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î¿ÔÈÔ˘, ·Ó Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ·ÔÎ·Ï˘ÊıÂ›,
ÛÙ. ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·fiÎÚ˘„Ë ·ÔÙÂÏÂ› Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÛÔ‚·Úfi Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÌÏÔÎ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂ 

·Ú¿ÓÔÌÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ·ÔÙ‡¯ÂÈ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ, Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜,
Ô ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ ‹ Ô ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˜ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÎˆÏ‡ÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛıÂ› ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ‹ Ó· ÔÚÈÛÙÂ› ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒÌÔÓ·˜ ‹ ÙÂ¯ÓÈ-
Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‹ Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÎ‰›Î·ÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ È‰ÈfiÙËÙ· (‚Ï. Î·È ¿ÚıÚÔ 214 ∫.¶ÔÏ.¢.).

§∏•∏ Δ∏™ ¢π∞¢π∫∞™π∞™ ¢π∞ª∂™O§∞μ∏™∏™



∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ¤ÁÁÚ·ÊˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
ªÂ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜, Â›ÙÂ ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› Û˘ÌÊˆÓ›· Â›ÙÂ fi¯È, Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ fiÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙ·
Ì¤ÚË Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂÓÒÈÔÓ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ù· Ù˘¯fiÓ ÙËÚËı¤ÓÙ· Ú·ÎÙÈÎ¿ Î·È fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘, Û˘ÓÙ·ÛÛÔÌ¤ÓˆÓ
Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ ·Ú·‰fiÛÂˆ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÎÚ·ÙÂ› ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÙË˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È  ‰›‰ÂÈ ¤Ó·
ıÂˆÚËÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÛÂ Î¿ıÂ Ì¤ÚÔ˜. ∫¿ıÂ Ù¤ÙÔÈ· ¤ÁÁÚ·ÊË Û˘ÌÊˆÓ›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÁÈ· ¤ÓÙÂ (5) ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.

∞ƒ£ƒO 6

∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ‚ÔËıÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜, Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔÓ ›Ó·Î· ·ÌÔÈ‚ÒÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡.
∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ Ê·Î¤ÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘, ÙÈ˜ Â·Ê¤˜ (e-mail, ÙËÏÂÊˆ-
Ó‹Ì·Ù·) Î·È ÙÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù· Ì¤ÚË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË È‰È·›ÙÂÚ· ÂÚ›ÏÔÎˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Î·È, È‰›ˆ˜, fiÙ·Ó Ù· Ì¤ÚË ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ
ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙÈ˜ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘
‚ÔËıÔ‡.
ŒÎÙ·ÎÙÂ˜ ‰·¿ÓÂ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó Î·ÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Î·Ù’ ÈÛÔÌÔÈÚ›·
(ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿, Û›ÙÈÛË, Ì›ÛıˆÛË ¿ÏÏÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎ¿ ÎÏ.)
OÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÂ˜ ‰·¿ÓÂ˜ ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘ Ù· Ì¤ÚË, ·ÎfiÌË Î·È
·Ó ÙÔ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÌÂÙ·ÁÂÓÂÛÙ¤Úˆ˜ ·ÔÛ˘ÚıÂ›. ∏ ÏËÚˆÌ‹ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘.
°È· Ó· ÔÚÈÛÙÂ› Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜, Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ‹, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓËÌÌ¤ÓÔ ÙÈÌÔÎ·Ù¿ÏÔÁÔ.

∞ƒ£ƒO 7

∂ÚÌËÓÂ›· ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
ΔÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÂÚÌËÓÂ›·˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ.

∫Ú›ÛÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
∏ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ΔÈÌÔÎ·Ù¿ÏÔÁÔ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌ¤Ú· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜ ÁÈ· ‰È·ÌÂ-
ÛÔÏ¿‚ËÛË.

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Â˘ı‡ÓË˜
O‡ÙÂ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, Ô‡ÙÂ Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ (‹ Ô ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘) ˘¤¯Ô˘Ó Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ô,ÙÈ‰‹ÔÙÂ ¤ÁÈÓÂ ‹ ·ÚÂÏ‹ÊıË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ë Ú¿ÍË ‹ Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓÂ ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜
‹ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ Î·Î‹ ›ÛÙË.
ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ú¿ÍË ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙË˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘.

¶·Ú¿‚·ÛË Î·ÓfiÓˆÓ – ¶·Ú·›ÙËÛË ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜
∞Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ Ï¿‚ÂÈ ÁÓÒÛË ÙË˜ ·Ú·‚¿ÛÂˆ˜ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ Î·ÓfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó·
‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ ‹ Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘, ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÈÙËıÂ› ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ÂÈ-
Î·ÏÂÛıÂ› ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ·˘Ù‹.

∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤Ô ‰›Î·ÈÔ – ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ
ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙË˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆ˜ Î·È ÙÔ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
‰›Î·ÈÔ Â› ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜. 
Δ· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ‰ÈÂıÓ‹ ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›· Ó· ‰ÈÎ¿˙Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ·Ó·Î‡„ÂÈ
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· Î·ÓÔÓÈÛÌfi.

°ÏÒÛÛ·
∏ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È fiÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ı· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó Û˘ÌÊˆÓËıÂ› ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎ¿ ·fi Ù· Ì¤ÚË Î·È ÙÔ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹.

¢È¿ÚÎÂÈ·
∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÂÚ‚Â› ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ì‹ÓÂ˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ·Ú·Ù·ıÂ› ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÌÂ ÙË Û˘ÌÊˆÓ›· ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ.

∂ÈÊ‡Ï·ÍË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
Δ·ÎÙÈÎ‹ ‰›ÎË ‹ ‰È·ÈÙËÛ›· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ‹ Ó· Û˘ÓÂ¯ÈÛÙÂ› ·Ú¿ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜.
∏ ˘·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÛÂ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ‰ÂÓ ı›ÁÂÈ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ™‡Ì‚·ÛË˜ ÙˆÓ
¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. ∞Ó Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ‰ÈÂ˘ıÂÙËıÂ› ÌÂ ÙË ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË, Ù· Ì¤ÚË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¿ıÈÎÙÔ ÙÔ
‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÂ ÌÈ· ‰›Î·ÈË ‰›ÎË.

ŒÎ‰ÔÛË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2007
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 



ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

µε την επωνυµία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ» 

 

 
KATAΣTATIKO 

 

K E Φ A Λ A I O     A’ 

 

      Ά ρ θ ρ ο   1 

        

E Π Ω N Y M I A   -   E ∆ P A 

 

1. Συνιστάται Σωµατείο µε την επωνυµία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ” (Ε.Ε.∆.) (εφεξής και «το Σωµατείο» ή/και «η Ένωση»), για 

τις σχέσεις δε αυτού µε την αλλοδαπή η επωνυµία του µπορεί να χρησιµοποιείται 

στην αγγλική γλώσσα και θα είναι «HELLENIC MEDIATORS’ ASSOCIATION» 

(HelMA). 

  

2. Έδρα του Σωµατείου ορίζεται o ∆ήµος Αθηναίων. 

 

Ά ρ θ ρ ο    2 

 

Σ K O Π O Σ   -   M E Σ A 

  

1. Η Ένωση λειτουργεί µε βάση τον εθελοντισµό και την αλληλεγγύη µε 

σκοπό την ανάπτυξη του πνεύµατος της ∆ιαµεσολάβησης σε κοινωνικό, πολιτιστικό 

και οικονοµικό επίπεδο. 

 

2. Συγκεκριµένα, η Ένωση έχει ως σκοπό, µεταξύ άλλων, τα εξής: 

 

α) να φέρει σε επαφή τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το Ελληνικό ∆ικαστικό 

σύστηµα µε τη ∆ιαµεσολάβηση και να τους επιτρέψει να την κατανοήσουν και να 

την αποδεχθούν ως ένα εναλλακτικό και παραγωγικό τρόπο για την επίλυση 

διαφορών,  

 

β) να δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό κλίµα για τη ∆ιαµεσολάβηση αποτελώντας ένα 

χώρο ανταλλαγής ιδεών για διαµεσολαβητές και όσους ενδιαφέρονται για την 

προώθηση του θεσµού της ∆ιαµεσολάβησης, ώστε να επωφελούνται αµοιβαία από 

την εµπειρία ο ένας του άλλου, 

 

γ) να σφυρηλατήσει δεσµούς µεταξύ εκείνων που ενδιαφέρονται για το θεσµό 

της ∆ιαµεσολάβησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και εκείνων που 

προωθούν ιδέες και θεσµούς που σχετίζονται µε άλλους, επίσης εναλλακτικούς, 
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τρόπους επίλυσης διαφορών και να τους παροτρύνει σε δράσεις µε σκοπό την 

προώθησή της, 

 

δ) να προάγει θεσµούς και πρακτικές που θα βοηθήσουν γενικότερα την 

ανάπτυξη συνθηκών διαλόγου και συµφιλίωσης στην ελληνική κοινωνία,  

 

ε) να εκπαιδεύσει τους εµπλεκόµενους και εν γένει την κοινωνία (και ιδίως τη 

νεολαία) στην επίλυση των διαφορών µε διάλογο, αλληλοκατανόηση και 

συνεργασία, προσδίδοντας µε τον τρόπο αυτό στη δραστηριότητά της φιλανθρωπικό 

στόχο και κοινωφελή σκοπό,  

 

στ) να µελετήσει τις επιστηµονικές, νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις 

στην Eλλάδα και στην αλλοδαπή και ιδίως την ανάπτυξη της ∆ιαµεσολάβησης στο 

εξωτερικό, έτσι ώστε να αντλήσει συµπεράσµατα για την Ελληνική πραγµατικότητα, 

καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις επ’ αυτού, και 

 

ζ) να αναλαµβάνει και να υλοποιεί ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα που 

αφορούν τις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης ∆ιαφορών. 

 

3.  M έ σ α.  Tους σκοπούς, οι οποίοι αναφέρονται στις δύο προηγούµενες 

παραγράφους, η Ένωση επιδιώκει µε κάθε νόµιµο µέσο, που θα κριθεί πρόσφορο από 

τα όργανα διοίκησης της Ένωσης. 

 

     Στα µέσα αυτά περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 

α) η διενέργεια πρωτότυπων εκδόσεων πάσης φύσεως εντύπων (βιβλίων, 

φυλλαδίων, περιοδικών, εφηµερίδων, ηµερολογίων, καρτών), η επιµέλεια της 

εκτύπωσης και κυκλοφορίας αυτών, πώληση ή / και δωρεάν παραχώρησή τους, 

 

β) η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε θέµα τη ∆ιαµεσολάβηση, τις 

Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης ∆ιαφορών και συναφείς τεχνικές και θέµατα, 

 

γ) η οργάνωση συνεδρίων, περιοδειών και αποστολών εκπροσώπων της 

Ένωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

 

δ) η συγκέντρωση των γνωµών και απόψεων των µελών της, η επεξεργασία 

τους και η προβολή τους δια του τύπου και των ΜΜΕ και η συζήτησή τους σε 

Γενικές Συνελεύσεις και Συνέδρια, 

 

ε) η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών, αθλητικών εκδηλώσεων, 

χοροεσπερίδων και η πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µε επιστηµονικό, κοινωνικό, 

πολιτιστικό και φιλανθρωπικό περιεχόµενο, µε σκοπό αφενός µεν την επιµόρφωση 

και ψυχαγωγία των µελών της και την ανάπτυξη δεσµών µεταξύ αυτών, αφετέρου δε 

την προβολή και στήριξη των σκοπών της, 
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ζ) η ενηµέρωση της κοινής γνώµης στην Ελλάδα και των οργάνων της 

Πολιτείας για το ρόλο και την κοινωνική αποστολή των εκπαιδευµένων και 

διαπιστευµένων ∆ιαµεσολαβητών, µε διαλέξεις, δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες και 

περιοδικά, µε συνέδρια, δηµόσιες συζητήσεις, µε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 

εκποµπές, µε βιβλία, φυλλάδια και εγκυκλίους και µε άλλα πρόσφορα µέσα, 

 

η) η ανάπτυξη και υλοποίηση διακρατικών προγραµµάτων µε οργανώσεις και 

φορείς άλλων χωρών και κυρίως αναπτυσσόµενων χωρών, ιδίως της ευρύτερης 

περιοχής της Νοτιανατολικής Ευρώπης,  

 

θ) η συνεργασία µε Σωµατεία, που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, και ιδιωτικές 

οργανώσεις (Συλλόγους, Συνδέσµους, Ενώσεις, Επιτροπές κ.λπ..) στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό για την προώθηση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και την 

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε ∆ηµόσιους Φορείς, 

 

ι) η εγγραφή της Ένωσης ως µέλους σε εκπαιδευτικές και επιστηµονικές 

οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

 Ά ρ θ ρ ο  3 

 

1. Σ φ ρ α γ ί δ α.  Η Ένωση   έχει   σφραγίδα,    στην   οποία αναγράφεται 

κυκλικά η επωνυµία της Ένωσης και στο µέσον  “’Ετος Ίδρυσης 2009”. 

 

2. Έ µ β λ η µ α. Η Ένωση έχει έµβληµα, το οποίο θα οριστεί από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

K E Φ A Λ A I O   B' 

         

M E Λ H   T Η Σ   Ε Ν Ω Σ Η Σ 

 

Ά ρ θ ρ ο    4 

 

         Τα µέλη της Ένωσης διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά, µη τακτικά και επίτιµα.  

 

1. Ιδρυτικά µέλη είναι όσα υπογράφουν το παρόν καταστατικό, έχουν 

αποδεδειγµένα ασχοληθεί µε τη ∆ιαµεσολάβηση από την αρχή της ανάπτυξης του 

θεσµού στην Ελλάδα και έχουν εκπαιδευθεί ως ∆ιαµεσολαβητές, πρόκειται δε να 

συνεχίσουν να εργάζονται για την περαιτέρω προώθηση του θεσµού στην Ελληνική 

κοινωνία. 

 

2. Τακτικά µέλη µπορεί να γίνουν όσοι έχουν συµπληρώσει τo δέκατο 

όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, µετά από πρόταση δύο ήδη τακτικών µελών της 

Ένωσης και απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχουν εκπαιδευθεί και 

πιστοποιηθεί ως διαµεσολαβητές από αρµόδιο Οργανισµό Πιστοποίησης είτε στην 

Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αποδέχονται 
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ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης και τις νόµιµες αποφάσεις 

της Γενικής Συνέλευσης. 

 

3. Μη τακτικά Μέλη είναι εκείνα τα µέλη που έχουν εκπαιδευθεί ως 

διαµεσολαβητές αλλά δεν έχουν λάβει ακόµη την Πιστοποίηση του διαµεσολαβητή. 

Τα µέλη αυτά γίνονται τακτικά µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον 

λάβουν τη  Πιστοποίηση και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις των παραγράφων 1 

και 7 του παρόντος άρθρου.  

 

4. Επίτιµα µέλη µπορούν να ανακηρυχθούν όσα πρόσωπα έχουν προσφέρει 

εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση ή την κοινωνία και την επιστήµη αναφορικά µε 

το θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης. Η ανάδειξη των επιτίµων µελών προτείνεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης ή το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών 

µελών και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

5. Τα τακτικά Μέλη δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται ως µέλη των 

αιρετών οργάνων της Ένωσης µετά από τη συµπλήρωση τριών (3) ετών από την 

εγγραφή τους στα Μητρώα της Ένωσης ως τέτοια εφ’όσον είναι ενήµερα ως προς τις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις. 

 

Τόσο τα Μη Τακτικά όσο και τα Επίτιµα µέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή 

να εκλέγονται ως µέλη των αιρετών οργάνων της Ένωσης. Παρίστανται στις 

συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και δικαιούνται (αλλά και ενθαρρύνονται) να 

διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, δεν έχουν όµως δικαίωµα ψήφου. 

 

6. Τα µέλη της Ένωσης πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία. 

 

7. Η ιδιότητα µέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ηµέρα της 

εγγραφής στα Μητρώα της Ένωσης, παύει δε να υφίσταται µε το θάνατο του Μέλους 

ή την απώλεια της ιδιότητάς του αυτής µε κάποιον από τους τρόπους που ρητά 

προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό. 

 

8. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης 

µετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόµενου, στην οποία ο ενδιαφερόµενος 

δηλώνει: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του και τα στοιχεία επικοινωνίας µαζί του και 

β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης. 

Ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει και το τέλος 

εγγραφής. 
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 Ά ρ θ ρ ο   5 

 

∆IKAIΩMATA  KAI  YΠOXPEΩΣEIΣ  MEΛΩN 

 

1. ∆ ι κ α ι ώ µ α τ α  M ε λ ώ ν – I σ ο τ ι µ ί α.    

 

       Tα Mέλη της Ένωσης έχουν ίσα δικαιώµατα, όταν έχουν εκπληρώσει τις 

οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση. Μετέχουν των συγκεντρώσεων και 

των λοιπών εκδηλώσεων της Ένωσης, στις οποίες πρέπει να καλούνται αρµοδίως και 

γενικά απολαύουν όλων των ωφεληµάτων από την δράση της Ένωσης. Tα ιδρυτικά 

και τακτικά Mέλη, που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς την 

Ένωση, συγκροτούν την Γενική Συνέλευση της Ένωσης, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στα άρθρα 4 και 8 του παρόντος Kαταστατικού, δικαιούνται να εκλέγουν τα µέλη 

των αιρετών οργάνων της Ένωσης, αλλά και να εκλέγονται ως Μέλη αυτών. Tα 

λοιπά Mέλη δικαιούνται να µετέχουν των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων 

και να λαµβάνουν µέρος στις συζητήσεις, που διεξάγονται σε αυτές, δεν έχουν, όµως, 

δικαίωµα ψήφου. 

 

2. Y π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς  Μ ε λ ώ ν:   Tα  Mέλη  έχουν την υποχρέωση:    

 

α)  να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγµάτωση των σκοπών 

της Ένωσης και να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του Kαταστατικού της και 

προς τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και 

των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών της,   

 

β) να  καταβάλλουν εντός του µηνός Iανουαρίου κάθε ηµερολογιακού έτους τις 

προβλεπόµενες από το άρθρο 21 του παρόντος Kαταστατικού συνδροµές και να 

εκπληρώνουν τις λοιπές οικονοµικές υποχρεώσεις τους από τον χρόνο της εγγραφής 

τους ως  Mελών.  

  

    3. Μέλη, που καθυστερούν την καταβολή στο Tαµείο της Ένωσης της 

συνδροµής, που κάθε φορά ορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του παρόντος 

Καταστατικού, καθώς και τις λοιπές οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς την 

Ένωση, δεν έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις των 

Μελών αυτής, ούτε να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της µέσα στα πλαίσια των 

υπό του άρθρου 2 του παρόντος καθοριζοµένων σκοπών της Ένωσης, ούτε να 

απολαµβάνουν των υπό του παρόντος άρθρου 5 οριζοµένων δικαιωµάτων. 

 

           4. Kάθε Mέλος δικαιούται να αποχωρήσει από την Ένωση οποτεδήποτε. 
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Ά ρ θ ρ ο    6 

 

∆IAΓPAΦH  KAI  EΠANEΓΓPAΦH  MEΛΩN 

 

1. ∆ ι α γ ρ α φ ή.   Mε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι δυνατό 

να  διαγράφεται οποιοδήποτε Μέλος της Ένωσης:   

 

        α)  προσωρινά µεν, όταν αρνείται ή καθυστερεί την εµπρόθεσµη  εκπλήρωση  

των οικονοµικών και  λοιπών  υποχρεώσεών  του  προς την  Ένωση,   

 

        β) οριστικά δε:  

 

  i.  όταν δεν συµµορφώνεται προς  τις  αποφάσεις  των  οργάνων  ∆ιοίκησης  της     

Ένωσης, σχετικά µε την δράση, που πρέπει να αναπτύσσει και µε τα µέσα, που 

πρέπει να χρησιµοποιεί για την εµβάθυνση, την προστασία, την διαφύλαξη, την 

προαγωγή, την διάδοση και την κατοχύρωση των ηθικών αξιών και των 

επιδιώξεων, στόχων, σκοπών και συµφερόντων της Ένωσης και 

 

ii. που έχει αποδεδειγµένα επιδείξει συµπεριφορά, η οποία είτε έρχεται σε 

αντίθεση µε τις αρχές και τα συµφέροντα της Ένωσης, αλλά και τις αρχές που 

διέπουν το θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης, είτε δεν συνάδει µε το κοινωνικό ρόλο 

του λειτουργήµατος του διαµεσολαβητή. 

 

Κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά την οποία λαµβάνεται 

η ως άνω απόφαση περί διαγραφής, καλείται υποχρεωτικά και το ενδιαφερόµενο 

Μέλος, το οποίο δικαιούται να εκθέσει – πριν από τη λήψη της απόφασης – τις 

απόψεις του και τα τυχόν επιχειρήµατά του προς απόκρουση όσων του 

καταλογίζονται και, σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση των 

οικονοµικών υποχρεώσεών του προς την Ένωση, τους λόγους αυτής.  

 

2. E π α ν ε γ γ ρ α φ ή.     

 

         α) Τα  Mέλη, που έχουν  διαγραφεί προσωρινά για  άρνηση  ή καθυστέρηση 

εκπλήρωσης των οικονοµικών υποχρεώσεών τους προς την Ένωση επανεγγράφονται, 

έπειτα από την υποβολή σχετικής γραπτής αίτησής τους και έπειτα από την πλήρη 

και ολοσχερή καταβολή όλων των οφειλοµένων ποσών, καθώς και της προσαύξησης, 

που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και δεν δύναται να υπερβαίνει το ήµισυ 

της συνολικής οφειλής τους.  

 

         β)  Tα  Mέλη,  που   έχουν   οριστικά   διαγραφεί   είναι  δυνατόν  να      επαν-

εγγράφονται, έπειτα από γραπτή αίτησή τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

εφόσον υπάρχει θετική εισήγηση αυτού, µε απόφαση της αµέσως επόµενης Γενικής  

Συνέλευσης ς από την ανακοίνωση της οριστικής διαγραφής τους. 
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KEΦAΛAIO    Γ’ 

 

O P Γ A N A  Τ Η Σ  Ε Ν Ω Σ Η Σ  

 

Ά ρ θ ρ ο  7 

 

1. Τα όργανα της Ένωσης είναι: 

 

      α) Η Γενική Συνέλευση των Μελών της  

 

β) Τα όργανα διοίκησης της Ένωσης, δηλαδή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η 

Εκτελεστική Επιτροπή. 

  

2. H συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν δηµιουργούν δικαίωµα για την 

είσπραξη οποιασδήποτε αµοιβής ή άλλης αποζηµίωσης. 

 

Ά ρ θ ρ ο   8 

 

Η  Γ E N I K H  Σ Y N E Λ E Y Σ H 

 

1. Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η.  H Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο 

όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της, που δεν υπάγεται ρητά 

από το Νόµο ή µε το παρόν Καταστατικό στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου αυτής. 

Oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνονται σύµφωνα µε το Νόµο, 

δεσµεύουν όλα τα Mέλη της Ένωσης, έστω και αν αυτά απουσιάζουν ή αν (τα 

τακτικά από αυτά, που έχουν δικαίωµα ψήφου) διαφώνησαν κατά τη λήψη της 

απόφασης. 

 

2. Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η.   H Γενική Συνέλευση   απαρτίζεται από όλα τα 

ιδρυτικά Μέλη και τα τακτικά Μέλη της Ένωσης, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις 

οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Τα µη Τακτικά Μέλη και τα επίτιµα 

Μέλη δικαιούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις µόνον αυτοπροσώπως 

και χωρίς δικαίωµα ψήφου. Τα ιδρυτικά και τα τακτικά Μέλη δύνανται να 

εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση µόνο από άλλο ιδρυτικό ή τακτικό Μέλος, 

βάσει γραπτής εξουσιοδότησης, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται από το 

εκπροσωπούµενο τακτικό Μέλος προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τρεις (3) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα κατά την οποία συνέρχεται η Γενική 

Συνέλευση, το δε πρωτότυπο αυτής της εξουσιοδότησης κατατίθεται στον Πρόεδρο 

της Γενικής Συνέλευσης από το τακτικό Μέλος που εκπροσωπεί άλλο τακτικό 

Μέλος, το οποίο απουσιάζει. Κάθε τακτικό Μέλος δύναται να εκπροσωπεί µόνο 

µέχρι δυο (2) άλλα τακτικά Μέλη. 

 

3. Α ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς.  H Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον 

έλεγχο των οργάνων της ∆ιοίκησης και έχει το δικαίωµα να ανακαλεί ή να παύει 
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οποτεδήποτε τα Μέλη αυτών. 

 

         Ειδικότερα, στην  αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ανήκει: 

 

α) η εκλογή των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των Eλεγκτών,  

 

β) η έγκριση της Έκθεσης Πεπραγµένων και του Aπολογισµού εσόδων και 

εξόδων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το αµέσως προηγούµενο λήξαν έτος, 

καθώς και της ετήσιας Eκθέσεως των Eλεγκτών,  

 

γ) η έγκριση του Προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων της Ένωσης για το 

τρέχον έτος  

 

δ) η ανάκληση των Mελών της Εκτελεστικής Επιτροπής  

 

ε) η ανάδειξη Επιτίµων Μελών της Ένωσης συµφωνα προς το άρθρο 4 

παράγραφος 4 του παρόντος Καταστατικού,  

 

στ) η τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του Kαταστατικού της Ένωσης και  

 

ζ)  η λήψη απόφασης περί διάλυσης της Ένωσης και θέσης αυτής υπο 

εκκαθάριση, καθώς και για την τύχη της καθαρής περιουσίας της µετά το τέλος της 

διαδικασίας της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του παρόντος. 

 

4. Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ η ς  Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς 

 

α)   Σ ύ γ κ λ η σ η.   H Γενική   Συνέλευση   των   Mελών   της  Ένωσης 

συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: α) τακτικά µία φορά το χρόνο και µέχρι 

το τέλος του µηνός Aπριλίου για να ακούσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που είναι 

υποχρεωµένο να εκθέσει τα κατά τη διάρκεια του χρόνου που έληξε πεπραγµένα του 

και να υποβάλει προς έγκριση τον Aπολογισµό του έτους που έληξε και τον 

Προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους και β) έκτακτα, όσες φορές κρίνει σκόπιµο το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο ή ζητηθεί τούτο από το ένα δέκατο, ή τουλάχιστον πέντε, από 

τα ιδρυτικά και τακτικά Mέλη της Ένωσης, που έχουν εµπρόθεσµα εκπληρώσει τις 

οικονοµικές και λοιπές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση, µε έγγραφη αίτησή τους 

προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στην οποία (αίτηση) πρέπει να 

αναγράφονται και τα προτεινόµενα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

      

β)   Π ρ ό σ κ λ η σ η.  Tα  Mέλη προσκαλούνται  στις Τακτικές  και  Έκτακτες      

Γενικές Συνελεύσεις µε πρόσκληση, που αποστέλλεται σ’ αυτά ταχυδροµικά ή 

ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική 

Συνέλευση. Στις προσκλήσεις πρέπει να καθορίζεται µε σαφήνεια: α) ο τόπος, η 

ηµέρα και η ώρα της Γενικής Συνέλευσης, β) τα θέµατα που θα συζητηθούν, γ) αν η 

Γενική Συνέλευση, που καλείται, είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, καθώς και το 

ποσοστό του συνολικού αριθµού των ιδρυτικών και τακτικών Mελών, που απαιτείται 
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για να υπάρχει απαρτία, όπως ορίζεται κατωτέρω . 

 

γ)   H µ ε ρ η σ ί α  ∆ ι ά τ α ξ η.   H  ηµερησία  διάταξη της Γενικής  

Συνέλευσης καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην περίπτωση σύγκλησης 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  µετά από αίτηση ενός δεκάτου (1/10) των ιδρυτικών 

και τακτικών Μελών ή τουλάχιστον πέντε (5) εξ αυτών, η ηµερήσια διάταξη δεν 

είναι δυνατό να περιλαµβάνει άλλα θέµατα εκτός από εκείνα, που αναγράφονται 

στην σχετική αίτηση των τακτικών Μελών, που την υπέβαλαν προς τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης. Καµία Γενική Συνέλευση δεν δικαιούται να 

αποφασίζει έγκυρα επί θεµάτων,  που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξή 

της. 

 

δ)    A π α ρ τ ί α.   

      

     i. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή 

εκπροσωπούνται σε αυτήν ιδρυτικά και τακτικά Μέλη µε δικαίωµα ψήφου, ο 

αριθµός των οποίων είναι ίσος τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/ 3) του 

συνολικού αριθµού των ιδρυτικών και τακτικών Mελών, που έχουν δικαίωµα 

ψήφου (δηλαδή όσων εκ των τακτικών έχουν συµπληρώσει τριετία από την 

εγγραφή τους στα Μητρώα της Ένωσης).  

 

ii. Aν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης, καλείται νέα Γενική Συνέλευση, µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας 

διάταξης, µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών, µε πρόσκληση που 

αποστέλλεται πέντε (5), τουλάχιστον, ηµέρες πριν από αυτή τη Γενική 

Συνέλευση.  Η δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν 

παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν ιδρυτικά και τακτικά Μέλη µε δικαίωµα 

ψήφου, ο αριθµός των οποίων είναι ίσος τουλάχιστον προς το ένα τέταρτο (1/4) 

του συνολικού αριθµού των τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Mελών.  

 

iii. Η τρίτη Γενική Συνέλευση που καλείται µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας 

διάταξης, µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών, µε πρόσκληση που 

αποστέλλεται πέντε (5), τουλάχιστον, ηµέρες πριν από αυτή, βρίσκεται σε 

απαρτία και δικαιούται να προβεί στην συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθµός των παρισταµένων και 

εκπροσωπουµένων ιδρυτικών και τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Μελών.  

 

iv. Eξαιρετικά, για τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης οποιασδήποτε 

διάταξης του Καταστατικού της Ένωσης, περί αποδοχής κληροδοσιών και 

δωρεών υπό τρόπο ή περί διάλυσης της Ένωσης και θέσης της υπο εκκαθάριση 

απαιτείται να παρίστανται η να εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση 

ιδρυτικά και τακτικά µε δικαίωµα ψήφου Μέλη ίσα τουλάχιστον προς το ήµισυ 

πλέον ενός του συνόλου των ιδρυτικών και τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Μελών 

της Ένωσης.  
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     ε) Π λ ε ι ο ψ η φ ί α   

 

i. Oι   αποφάσεις    της   Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των ιδρυτικών και τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Mελών (δηλαδή, 

που, κατά τα προαναφερθέντα έχουν συµπληρώσει τριετία από την εγγραφή 

τους), που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν.  

 

ii. H απόφαση σχετικά µε την τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης του 

Καταστατικού της Ένωσης (περί αποδοχής κληροδοσιών και δωρεών υπο τρόπο), 

καθώς και η απόφαση περί διάλυσης της Ένωσης και θέσης της υπο εκκαθάριση 

λαµβάνονται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταµένων και 

εκπροσωπουµένων ιδρυτικών και τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Μελών.  

Κατ’εξαίρεση, απόφαση για την αλλαγή του σκοπού της Ένωσης λαµβάνεται µε 

συναίνεση όλων των ιδρυτικών και τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Μελών. (Σηµ.: 

Σύµφωνα προς το άρθρο 100 Α.Κ.) 

 

στ)  ∆ ι α δ ι κ α σ ί α.   

 

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Ένωσης ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, ο Α’ Αντιπρόεδρος 

αυτού ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και του Α’ Αντιπροέδρου, ο Β’ 

Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης. Ο Πρόεδρος της 

Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της αφού διαπιστωθεί 

από εκείνον ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες διατυπώσεις για την σύγκλησή της  και ότι 

αυτή συγκεντρώνει την  απαιτούµενη απαρτία. Eυθύς µόλις αρχίσουν οι εργασίες 

της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος καλεί τα παριστάµενα και εκπροσωπούµενα 

ιδρυτικά Μέλη καθώς και τακτικά µε δικαίωµα ψήφου Μέλη να εκλέξουν µε 

ανάταση της χειρός, ένα Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης και τρεις Eφόρους, 

που θα συγκροτήσουν την Eφορευτική Eπιτροπή. Ο Γραµµατέας της Γενικής 

Συνέλευσης µπορεί να εκλεγεί και ως Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται από τα Μέλη της ένα από αυτά.   

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα θέµατα 

σε ψηφοφορία και, όταν εξαντληθούν αυτά, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.  

 

Oι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι έγκυρες εφόσον λαµβάνονται µε 

ψηφοφορία, η οποία γίνεται µε ανάταση της χειρός ή µε ονοµαστική κλήση, 

ουδέποτε όµως διά βοής. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αναφέρεται σε 

εκλογή µελών συλλογικών οργάνων της Ένωσης, σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τα 

διοικητικά όργανα αυτής, σε έγκριση της Έκθεσης Πεπραγµένων και του 

απολογισµού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε οριστική διαγραφή Μέλους της 

Ένωσης και, γενικά, σε θέµατα προσωπικού χαρακτήρα, λαµβάνεται υποχρεωτικά µε 

µυστική ψηφοφορία, η οποία διενεργείται µε ψηφοδέλτια, άλλως η σχετική απόφαση 

είναι άκυρη.   
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ζ) A ν α κ ή ρ υ ξ η    υ π ο ψ η φ ί ω ν – E φ ο ρ ε υ τ ι κ ή  E π ι τ ρ ο π ή:   

 

Όσα τακτικά Μέλη επιθυµούν να εκλεγούν Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, 

πρέπει να υποβάλλουν µέχρι το µεσηµέρι της δεύτερης ηµέρας πριν από τη Γενική 

Συνέλευση, σχετική γραπτή αίτηση προς το υπάρχον ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 

και τους ανακηρύσσει υποψηφίους.  

 

H Eφορευτική  Eπιτροπή  µεριµνά  για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει τη 

διαδικασία έτσι ώστε οι αρχαιρεσίες ή οι εκλογές να διενεργούνται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Νόµου και του παρόντος Καταστατικού, µε βάση το Mητρώο των 

τακτικών Mελών, που έχουν δικαίωµα ψήφου και αποφαίνεται προσωρινά γιά κάθε 

αµφισβήτηση, που προκύπτει ή για κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Για τη 

διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ή εκλογών και του αποτελέσµατος αυτών, η Eφορευτική 

Eπιτροπή συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται ο αριθµός των τακτικών 

Mελών, που παρίσταντο η εκπροσωπούντο και εκείνων που εψήφισαν. Tο Πρακτικό 

αυτό, αφού υπογραφεί από όλα τα Mέλη της Eφορευτικής Eπιτροπής, παραδίδεται 

από τον Πρόεδρο αυτής στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης. 

Aντίγραφο του Πρακτικού της Eφορευτικής Eπιτροπής χορηγείται υποχρεωτικά από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε όποιο τακτικό Mέλος το ζητήσει, εντός τριών ηµερών 

από την υποβολή σχετικής για το σκοπό αυτό γραπτής αιτήσεώς του. 

 

η)  A κ υ ρ ό τ η τ α   α π ο φ ά σ ε ω ν.     

 

i.   Aπόφαση   Γενικής   Συνέλευσης που λαµβάνεται µε µυστική 

ψηφοφορία κηρύσσεται άκυρη από το αρµόδιο ∆ικαστήριο, όπως ορίζεται στο 

επόµενο εδάφιο τής παρούσης παραγράφου, αν συµµετείχαν στην ψηφοφορία 

πρόσωπα, που δεν έχουν δικαίωµα ψήφου.   

 

ii. Aπόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αντίκειται στο Νόµο ή στο 

Kαταστατικό της Ένωσης κηρύσσεται άκυρη από το αρµόδιο ∆ικαστήριο, έπειτα 

από αίτηση τακτικών Mελών, που αποτελούν το ένα δέκατο (1/10) των ιδρυτικών 

καθώς και των µε δικαίωµα ψήφου τακτικών Μελών ή τουλάχιστον πέντε (5) 

τακτικών µε δικαίωµα ψήφου Μελών. H αίτηση υποβάλλεται, µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της Γενικής 

Συνέλευσης,  στο Μονοµελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται 

η  έδρα της Ένωσης. Κατά της απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου µπορεί 

να ασκήσουν έφεση οι αρχικώς αιτούντες ή το Σωµατείο,  µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες από την επίδοση σε αυτούς της πρωτόδικης απόφασης.   

 

θ)  Π ρ α κ τ ι κ ά.   

 

Tα   Πρακτικά των συνεδριάσεων  της Γενικής   Συνέλευσης καταχωρίζονται, 

µε µηχανογραφικά, αν είναι δυνατό, µέσα,  στο τηρούµενο για το σκοπό αυτό Bιβλίο, 

που έχει αριθµηθεί και έχει νόµιµα θεωρηθεί πριν από τη χρήση του από τον 

Πρόεδρο τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το 
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Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Ά ρ θ ρ ο  9  

 

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

 

1. Σ ύ ν θ ε σ η.   Η Εκτελεστική Επιτροπή  αποτελείται από  είκοσι πέντε  

(25)  τακτικά   µέλη, τα οποία, µε την εξαίρεση των ιδρυτικών µελών που διορίζονται 

µε τη µεταβατική διάταξη του παρόντος ως µέλη της πρώτης Εκτελεστικής 

Επιτροπής, είναι αιρετά και  εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών 

µελών της Ένωσης. Aυτοί, που εκλέγονται ως µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

πρέπει να είναι ιδρυτικά ή τακτικά µε δικαίωµα ψήφου µέλη της Ένωσης. 

 

2. Θ η τ ε ί α.  H  θητεία  των αιρετών τακτικών  και  αναπληρωµατικών 

µελών  της  Εκτελεστικής Επιτροπής, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, 

είναι (κατ’ ανώτατο όριο, και υπό τους παρακάτω περιορισµούς µε σκοπό τηνς 

ανανέωση της Επιτροπής) τετραετής, αρχίζει δε από της αναλήψεως των καθηκόντων 

τους και λήγει µόλις αναλάβουν τα νέα εκλεγµένα µέλη. Kάθε δύο χρόνια γίνεται 

ανανέωση των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά το ήµισυ, ήτοι δώδεκα (12) 

µέλη κατά τη µία διετία και δεκατρία (13) µέλη κατά την αµέσως επόµενη διετία, 

εναλλάξ.  

 

3. Aυτοί, που εξέρχονται, είναι δυνατόν να εκλεγούν και πάλι.  

 

4. Έ κ π τ ω σ η  µ ε λ ώ ν.   Eκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του 

µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης α) εκείνος που διαγράφεται, 

προσωρινά ή οριστικά, από τακτικό Μέλος της Ένωσης και β) εκείνος που 

ανακλήθηκε από τη Γενική Συνέλευση για οποιαδήποτε αιτία. 

 

5. Π α ρ α ί τ η σ η.   Kάθε  µέλος  της  Εκτελεστικής Επιτροπής µπορεί να 

παραιτηθεί οποτεδήποτε και χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την σχετική 

απόφασή του, µε έγγραφη δήλωσή του προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Eκείνος που παραιτείται, παύει να είναι µέλος της Εκτελεστικής 

Επιτροπής από την επόµενη ηµέρα από εκείνη, που η δήλωσή του θα περιέλθει στην 

Ένωση κατά τα προαναφερθέντα. 

 

6. Έ λ λ ε ι ψ η   π ρ ο σ ώ π ω ν.   Eάν για οποιοδήποτε λόγο (έκπτωση ή 

παραίτηση) δεν υπάρχουν τα απαιτούµενα για η Εκτελεστική Επιτροπή αιρετά 

πρόσωπα, η Εκτελεστική Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναποµένοντα µέλη 

της ειναι αρκετά για να σχηµατισθεί απαρτία, εκλέγει αντικαταστάτη ή 

αντικαταστάτες του ελλείποντος µέλους ή των ελλειπόντων µελών της , για τον 

υπόλοιπο χρονο της θητείας του ελλείποντος Μέλους ή των ελλειπόντων Μελών, η 

εκλογή δε αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη (τακτική ή έκτακτη) Γενική 

Συνέλευση. Oταν διανύεται το τελευταίο έτος της θητείας, συνέρχεται η Εκτελεστική 

Επιτροπή νόµιµα µε τα εναποµείναντα µέλη της, (χωρίς δηλαδή να χρειαζεται 
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αντικατάσταση ελλείποντος µέλους ή ελλειπόντων µελών της) εφόσον αυτά αρκούν 

για να συντελεστεί απαρτία. 

  

7. A ρ µ ο δ ι ό τ η τ α.    Η Εκτελεστική Επιτροπή,  εφόσον   δεν   

δεσµεύεται  από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, αποφασίζει για την εκλογή των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τα ειδικά οριζόµενα στην επόµενη 

παράγραφο και, στη συνέχεια, για κάθε θέµα, που παραπέµπεται σ’ αυτή ρητά από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

8. Η  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ η ς  Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς 

 

α)   Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η – Ε κ λ ο γ ή  µ ε λ ώ ν  ∆ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ                  

Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ.  Tα  µέλη  της  Εκτελεστικής Επιτροπής,  µετά  από τις 

αρχαιρεσίες, καλούνται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή από τον A’  ή  B’  Aντιπρόεδρο αυτού (όταν αναπληρώνεται ο 

Πρόεδρος) και εφόσον (σε περίπτωση λήξης της θητείας τους) επανεκλεγούν, αλλιώς 

από τον πλειοψηφήσαντα ή (επί ισοψηφίας)  από τον πρώτο (κατ’ αλφαβητική σειρά 

του επωνύµου) από τα ισοψηφίσαντα µέλη, και εκλέγουν µε ψηφοφορία το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης και συγκεκριµένα τον Πρόεδρο, τον A΄ 

Aντιπρόεδρο, τον B’ Aντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Tαµία, τον  

Aναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα και τον Aναπληρωτή Tαµία, οι οποίοι διατηρούν το 

αξίωµά τους καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα µέχρι ανανεώσεως της θητείας τους. Η 

εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται αποκλειστικά µεταξύ των προσώπων 

που έχου ορισθεί στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ως µέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής. Oι ιδιότητες Προέδρου, A’ και B’ Aντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα, 

Tαµία, Aναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα και Aναπληρωτή Tαµία δεν επιτρέπεται σε 

καµία περίπτωση να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Aπό της παραπάνω 

συνεδριάσεως οι εκλεγόµενοι Σύµβουλοι θεωρούνται, ότι αναλαµβάνουν τα 

καθήκοντά τους. 

 

β)    Π ρ ό σ κ λ η σ η.   Η Εκτελεστική Επιτροπή   συνέρχεται  έπειτα  από   

έγγραφη πρόσκληση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή, αν αυτός κωλύεται ή ελλείπει, από τους αναπληρωτές του, σύµφωνα 

µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος και στην οποία πρέπει να 

αναγράφονται απαραιτήτως τα θέµατα της  Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

 

γ)    Σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς  -  A π α ρ τ ί α  κ α ι  π λ ε ι ο ψ η φ ί α.   Η  

Εκτελεστική Επιτροπή   συνέρχεται τακτικά µεν µία φορά,  κάθε τρίµηνο, εφόσον 

υπάρχει θέµα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως, εκτάκτως δε όσες φορές κρίνει ο 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ότι είναι αναγκαίο. Η Εκτελεστική Επιτροπή 

ευρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα µισά πλέον 

ενός τουλάχιστον από τα Mέλη της, µεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ή ένας από τους  Aντιπροέδρους), ο οποίος 

προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και ο Γενικός 

Γραµµατέας (ή ο Aναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας). H αντιπροσώπευση στην 
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Εκτελεστική Επιτροπή ανατίθεται µε επιστολή που απευθύνεται στο Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, µόνο στα Mέληαυτής, από τα οποία το καθένα είναι δυνατό 

να εκπροσωπεί µόνο ένα άλλο µέλος. 

 

Oι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των µελών, που παρίστανται, σε περίπτωση δε ισοψηφίας η ψήφος του 

Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λογίζεται διπλή.  

 

δ) Π ρ α κ τ ι κ ά.  Oι  αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής  καταχωρούνται 

(µε µηχανογραφικά, αν είναι δυνατό, µέσα) στο Bιβλίο Πρακτικών των 

συνεδριάσεών του,  που είναι αριθµηµένο και νόµιµα θεωρηµένο από τον Πρόεδρο 

τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προτού χρησιµοποιηθεί,  υπογράφονται δε από τον 

Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα ή (σε απουσία του τελευταίου) από τον 

Aναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα. H γνώµη των Συµβούλων, που ενδεχοµένως 

µειονοψηφούν, καταχωρείται στα Πρακτικά, εφόσον ζητηθεί από αυτούς η 

καταχώρησή της. 

 

ε)   Π α ρ ο υ σ ί α   ά λ λ ω ν   π ρ ο σ ώ π ω ν.  Στις   συνεδριάσεις  της 

Εκτελεστικής Επιτροπής είναι δυνατό, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, να είναι παρόντα (χωρίς ψήφο) και άλλα (εκτός από εκείνα, 

που την αποτελούν) πρόσωπα, προκειµένου να αναπτύξουν τις απόψεις τους επί 

θέµατος της ηµερησίας διατάξεως 

 

Ά ρ θ ρ ο     10 

 

∆ I O I K H T I K O  Σ Y M B O Y Λ I O 

 

1. Σ ύ ν θ ε σ η.   Tο ∆ιοικητικό   Συµβούλιο   αποτελείται από εννέα (9) 

µέλη τα οποία εκλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή µε την προαναφερθείσα 

διαδικασία, και συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον  A’  Aντιπρόεδρο,  τον  B’  

Aντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Tαµία, τον Aναπληρωτή Γενικό 

Γραµµατέα, τον Aναπληρωτή Tαµία και τα δυο (2) Μέλη του.  

 

2. A ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς.   Tο   ∆ιοικητικό  Συµβούλιο,  εφόσον   δεν   

δεσµεύεται από  αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει την εξουσία και 

την αρµοδιότητα να αποφασίζει και να ενεργεί γενικά για κάθε ζήτηµα,  που αφορά 

στη διοίκηση της Ένωσης και στη διαχείριση της περιουσίας της, καθώς και, γενικά, 

να λαµβάνει όλες τις αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, εκτός 

από τις αποφάσεις  εκείνες, που, είτε από το Νόµο, είτε από το παρόν  Kαταστατικό, 

έχουν επιφυλαχθεί στη Γενική  Συνέλευση των Mελών της Ένωσης. 

 

         Eιδικότερα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: α) µεριµνά για την  ακριβή εφαρµογή 

των διατάξεων των Νόµων, καθορίζει τα θέµατα, που πρόκειται να  εισαχθούν  στις 

Γενικές Συνελεύσεις και στην Εκτελεστική Επιτροπή και ετοιµάζει εισηγήσεις γι’ 

αυτά,  γ) ενεργεί,  µε κάθε νόµιµο τρόπο και µε κάθε νόµιµο µέσο, που κρίνει 
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σκοπιµότερο, σχετικά µε  κάθε αίτηση, που υποβάλλεται από οποιοδήποτε Mέλος, δ) 

προτείνει στην Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του 

παρόντος, την ανακήρυξη επιτίµων Mελών και αποφασίζει την  εγγραφή των 

τακτικών και των µη τακτικών Mελών της Ένωσης, ε) καθορίζει τα τέλη εγγραφής 

και τις συνδροµές των Mελών, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 2 τού 

άρθρου 15 τού παρόντος Kαταστατικού στ) συντάσσει τον Aπολογισµό και τον 

Προϋπολογισµό εσόδων καί εξόδων της Ένωσης, τους οποίους  υποβάλλει προς 

έγκριση στη Γενική Συνέλευση,  ζ) συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στη 

Γενική Συνέλευση την ετησία Έκθεση περί των πεπραγµένων του για λογαριασµό 

της Ένωσης και η) γενικά διοικεί την Ένωση  και διαχειρίζεται την περουσία της και 

έχει όλες τις αρµοδιότητες,  που από άλλες διατάξεις τού Kαταστατικού ή τού Nόµου 

παρέχονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

         Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δικαιούται να παραπέµπει στην Εκτελεστική 

Επιτροπή κάθε ζήτηµα που, κατά την κρίση του, είναι γενικότερης σηµασίας, για να 

ληφθεί απόφαση επ’αυτού. 

 

3. Σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι ς – Α π α ρ τ ί α  κ α ι  Λ ή ψ η  α π ο φ ά σ ε ω ν.   

 

         Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία φορά, 

τουλάχιστον, κάθε ηµερολογιακό µήνα (εκτός από τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο) 

και εκτάκτως όσες φορές κρίνει ο Πρόεδρος ότι είναι αναγκαίο ή ζητηθεί εγγράφως 

από δύο, τουλάχιστον, µέλη του, τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν 

στην αίτησή τους και τα θέµατα, που προτείνουν να συζητηθούν. Tο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από 

τα µισά, τουλάχιστον,  µέλη του, από τα οποία ένα µπορεί να αντιπροσωπεύεται από 

άλλο µέλος του, που παρίσταται αυτοπροσώπως.   

 

Oι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των Mελών που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου λογίζεται διπλή. 

 

4. Π ρ α κ τ ι κ ά.  Oι  αποφάσεις  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

καταχωρούνται (µε µηχανογραφικά,  αν είναι δυνατόν,  µέσα) στο Bιβλίο Πρακτικών  

των συνεδριάσεών του, που είναι αριθµηµένο και νόµιµα θεωρηµένο, από τον 

Πρόεδρο του, προτού χρησιµοποιηθεί, υπογράφονται δε από όλους όσοι είναι 

παρόντες στη συνεδρίαση. H γνώµη εκείνων, που µειοψηφούν, καταχωρείται στα 

Πρακτικά µόνον, εφόσον ζητηθεί από αυτούς η καταχώρησή της. 

 

5. Έ κ π τ ω σ η  µ ε λ ώ ν.   Eκπίπτει   αυτοδικαίως   από   την ιδιότητα του 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης α) εκείνος που διαγράφεται, 

προσωρινά ή οριστικά, από τακτικό Μέλος της Ένωσης και β) εκείνος που 

ανακλήθηκε από τη Γενική Συνέλευση για οποιαδήποτε αιτία. 

 

6. Π α ρ α ί τ η ση. Kάθε  µέλος  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να 
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παραιτηθεί ελεύθερα και οποτεδήποτε από την ιδιότητά του, µε έγγραφη δήλωσή του 

προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Eκείνος που παραιτείται, παύει να 

είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την επόµενη ηµέρα από εκείνη, που η 

δήλωσή του θα περιέλθει στην Ένωση κατά τα προαναφερθέντα. 

 

7. Π α ρ ο υ σ ί α   ά λ λ ω ν  π ρ ο σ ώ π ω ν. Στις   συνεδριάσεις  του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, να είναι παρόντα (χωρίς ψήφο) και άλλα (εκτός από εκείνα, 

που τα αποτελούν) πρόσωπα, προκειµένου να αναπτύξουν τις απόψεις τους επί 

θέµατος της ηµερησίας διατάξεως 

 

 

 Ά ρ θ ρ ο  11 

           

Π P O E ∆ P O Σ 

 

1. A ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς. O Πρόεδρος, επιπλέον  των λοιπών από το Nόµο ή 

από το παρόν Kαταστατικό αρµοδιοτήτων του, προεδρεύει του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων, 

διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες 

της Ένωσης, εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και της ΓενικήςΣυνέλευσης, υπογράφει κάθε έγγραφο δυνάµει του οποίου 

η Ένωση αποκτά δικαιώµατα ή αναλαµβάνει υποχρεώσεις έναντι τρίτων σύµφωνα µε 

σχετική προηγούµενη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής 

Συνέλευσης, εκπροσωπεί την Ένωση δικαστικά και εξώδικα ενώπιον οποιασδήποτε 

Aρχής και ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας 

χορηγώντας τα αναγκαία προς τούτο δικαστικά πληρεξούσια σε δικηγόρους, που 

επιλέγονται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και, γενικά, εκπροσωπεί την 

Ένωση σε όλες τις σχέσεις της µε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

 

2. A ν α π λ ή ρ ω σ η.   Tον   Πρόεδρο – όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή 

ελλείπει – αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο A’ Aντιπρόεδρος και – αν και αυτός 

απουσιάζει ή κωλύεται ή ελλείπει – ο B’ Aντιπρόεδρος. Mε γενική ή ειδική 

εξουσιοδότηση, που χορηγείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι 

δυνατό να ανατεθεί η αναπλήρωση του Προέδρου και των Aντιπροέδρων κατά το 

χειρισµό οποιωνδήποτε θεµάτων, που ενδιαφέρουν την Ένωση, καθώς και η 

υπογραφή εγγράφων σε Μέλη ή µη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή τρίτα πρόσωπα. 

 

3. Eπίτιµος Πρόεδρος.  Mε  απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης είναι 

δυνατό να απονεµηθεί ο τίτλος του επιτίµου Προέδρου της Ένωσης, σε τρίτα 

πρόσωπα, που δεν είναι Μέλη της Ένωσης λόγω των πολυτίµων υπηρεσιών τους 

προς την Ένωση και εν γένει το θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης. O επίτιµος Πρόεδρος 

µετέχει στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου. 
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Ά ρ θ ρ ο   12 

 

Γ E N I K O Σ    Γ P A M M A T E A Σ 

 

1. A ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς.  O Γενικός Γραµµατέας εποπτεύει και επιµελείται 

την οργάνωση και την διενέργεια της εσωτερικής διοίκησης της Ένωσης, φυλάττει 

τα αρχεία και τη σφραγίδα της Ένωσης και µεριµνά για τη διεξαγωγή της 

αλληλογραφίας. Σηµειώνεται ότι όλα τα έγγραφα της Ένωσης, τα οποία 

απευθύνονται προς τρίτους, πρέπει να περιέχουν: α) την επωνυµία της Ένωσης, β) 

την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή της και γ) τον αριθµό εγγραφής της στο Βιβλίο 

Σωµατείων. 

 

2. A ν α π λ ή ρ ω σ η. Tο Γενικό Γραµµατέα – όταν απουσιάζει ή κωλύεται 

– αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντά του ο Aναπληρωτής Γενικός 

Γραµµατέας. 

 

3. B ι β λ ί α.  Aπό την Ένωση τηρούνται, µε ηλεκτρονικά µέσα,  

υποχρεωτικά και τα εξής βιβλία, που είναι αριθµηµένα και νόµιµα θεωρηµένα από 

τον Πρόεδροτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πριν χρησιµοποιηθούν: α) το Βιβλίο 

Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, β) το Βιβλίο Πρακτικών 

Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Ά ρ θ ρ ο  13 

     

   T A M I A Σ 

 

1. A ρ µ ο δ ι ό τ η τ ε ς.  O   Tαµίας   έχει   την  οικονοµική   διαχείριση  

της Ένωσης, φροντίζει για την κατάθεση των χρηµάτων του Tαµείου της Ένωσης σε 

τραπεζικό λογαριασµό αυτής, κινεί τους τραπεζικούς λογαριασµούς της Ένωσης 

ενεργώντας από κοινού µε τον Πρόεδρο ή τον Α’ Αντιπρόεδρο ή τον Β’ Αντιπρόεδρο 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, φροντίζει για την τοποθέτησή των χρηµάτων της 

Ένωσης σε οµόλογα, κατά προτίµηση, κρατικά ενεργώντας από κοινού µε ένα από τα 

τρία πιο πάνω αναφερόµενα πρόσωπα, έχει την ευθύνη για τη διαφύλαξη της 

περιουσίας της Ένωσης, προβαίνει στην είσπραξη των συνδροµών των Μελών και 

άλλων χρηµατικών οφειλών προς την Ένωση από  Μέλη της και µη υπογράφοντας 

τις σχετικές αποδείξεις, προβαίνει στην εξόφληση υποχρεώσεων της Ένωσης µε 

χρήµατα αυτής, που αναλαµβάνει από τραπεζικό λογαριασµό της ενεργώντας από 

κοινού µε ένα από τα τρία πιο πάνω αναφερόµενα πρόσωπα   συνυπογράφει 

συναλλαγµατικές, τραπεζικές επιταγές και γραµµάτια για λογαριασµό της Ένωσης ως 

εκδότου, αποδέκτου ή οπισθογράφου, τα οποία δεσµεύουν και υποχρεώνουν την 

Ένωση, εφόσον έχουν υπογραφεί και από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της Ένωσης. 
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2. A ν α π λ ή ρ ω σ η. Tον Tαµία – όταν απουσιάζει ή κωλύεται – 

αναπληρώνει προσωρινά στα καθήκοντά του ο Aναπληρωτής Tαµίας. 

 

3. B ι β λ ί α T α µ ε ί ο υ. O Tαµίας τηρεί, µε ηλεκτρονικά και µε 

συµβατικά µέσα και µε προσωπική του ευθύνη – εκτός από άλλα βοηθητικά Βιβλία – 

και το Bιβλίο Eισπράξεων και Πληρωµών, στο οποίο καταχωρούνται µε τάξη, κατά 

χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωµές, και το οποίο είναι αριθµηµένο 

και νόµιµα θεωρηµένο, προτού χρησιµοποιηθεί, από τον Πρόεδρο τού ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Ένωσης. Eιδικά τα γραµµάτια εισπράξεως και πληρωµών, προτού 

χρησιµοποιηθούν, αριθµούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραµµατέα. 

 

4. Kάθε Mέλος της Ένωσης έχει το δικαίωµα, έπειτα από έγγραφη αίτησή 

του, να λαµβάνει γνώση του παραπάνω Βιβλίου, εφόσον έχει εµπρόθεσµα 

εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές και λοιπές υποχρεώσεις του προς την Ένωση. 

 

          K E Φ A Λ A I O    ∆’ 

 

 Ά ρ θ ρ ο  1 4 

 

ΠAPAPTHMATA  ΕΝΩΣΗΣ KAI  ΓPAΦEIA  EKTOΣ  E∆PAΣ 

 

Για την πραγµάτωση  των σκοπών  της Ένωσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  είναι 

δυνατόν να αποφασίσει την ίδρυση και λειτουργία Παραρτηµάτων, Γραφείων και 

Yπηρεσιών της Ένωσης εκτός έδρας και σε άλλους ∆ήµους εντός  Αττικής ή σε ∆ήµους 

άλλων πόλεων καθώς και σε πόλεις του εξωτερικού, αυτοτελώς ή σε συνεργασία  και 

από κοινού µε άλλες Oργανώσεις, και ειδικώτερα την σύσταση Παραρτηµάτων, 

Γραφείων και Υπηρεσιών στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε οποιαδήποτε άλλη 

πόλη τής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να 

αποφασίσει την συµµετοχή της Ένωσης στην σύσταση και στην λειτουργία µή 

Kυβερνητικού Oργανισµού ή άλλης Οργάνωσης, που επιδιώκουν σκοπούς παρεµφερείς 

µε εκείνους της Ένωσης. 

 

K E Φ A Λ A I O    E’ 

 

        OIKONOMIKA   ΘEMATA 

 

Ά ρ θ ρ ο  15 

 

ΠOPOI  ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

1. Π ό ρ ο ι της Ένωσης είναι: 

 

α) Τα τέλη εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες συνδροµές των Μελών της.  
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β) Οι έκτακτες συνδροµές των µελών της που τυχόν θα επιβληθούν µε 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

γ) Οι τυχόν δωρεές των µελών της. 

 

δ) Τα εισοδήµατα που προέρχονται από περιουσία της Ένωσης, οι τόκοι και 

πρόσοδοι των κεφαλαίων της. 

 

ε) Οι δωρεές τρίτων και οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες προς την Ένωση. 

 

στ) Τα έσοδα από εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Ένωση. 

 

ζ) Οι χορηγίες, επιχορηγήσεις και παροχές από το Κράτος, τους ∆ήµους και τις 

Κοινότητες, τους ∆ηµόσιους Οργανισµούς και άλλες Αρχές, Σωµατεία και Ιδρύµατα 

και οποιονδήποτε τρίτο, είτε φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο. 

 

η) Κάθε πρόσοδος που προέρχεται από οποιαδήποτε νόµιµη αιτία. 

 

2. Ύψος εισφοράς και συνδροµής.   

 

α)  Τα τέλη εγγραφής και η συνδροµή  των  Mελών της, για  κάθε 

ηµερολογιακό έτος, ορίζεται κάθε φορά µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

β) Έκτακτες εισφορές, που βαρύνουν  τα Mέλη, αποφασίζονται µόνον από τη 

Γενική Συνέλευση. 

 

3. Xρόνος καταβολής συνδροµής.   

 

α) Kάθε  Mέλος  είναι  υποχρεωµένο   να καταβάλλει τη συνδροµή του προς 

την Ένωση µέσα στον πρώτο µήνα κάθε µιάς χρήσης ή, σε περίπτωση που αποκτά 

αργότερα την ιδιότητα αυτή, κατά την εισδοχή του ως Μέλους της Ένωσης.  

 

β) Tο έτος λογίζεται ενιαίο, ανεξάρτητα από το χρόνο εισδοχής του Mέλους ή 

από το χρόνο διαγραφής ή παραίτησής του. 

 

Ά ρ θ ρ ο  16 

 

O I K O N O M I K H    ∆ I A X E I P I Σ H 

   

1. Oικονοµικό Έτος. Tο οικονοµικό έτος της Ένωσης αρχίζει την 1η 

Iανουαρίου και λήγει την 31 ∆εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους. 

 

2. Tραπεζικοί Λογαριασµοί.  Η Ένωση  τηρεί σε Tράπεζες ένα ή  

περισσότερους λογαριασµούς, στους οποίους  πρέπει να κατατίθεται από τον Tαµία 

κάθε ταµειακό υπόλοιπο, που υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) Ευρώ. Tο ποσό 
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αυτό είναι δυνατό να αυξοµειώνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

3. Kληρονοµίες - Kληροδοσίες - ∆ωρεές   α) Kληρονοµίες που αφήνονται 

στην Ένωση γίνονται δεκτές µε ωφέλεια απογραφής. β) Kληρονοµίες, κληροδοσίες 

και δωρεές υπέρ της Ένωσης, για τις οποίες έχουν τεθεί από το διαθέτη ή το δωρητή 

ειδικοί όροι, τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση µέσα στον Προϋπολογισµό της, οι 

πρόσοδοι δε που ενδεχόµενα προέρχονται από αυτές, διατίθενται αποκλειστικά 

σύµφωνα µε τους όρους που έχει θέσει ο διαθέτης ή ο δωρητής, και γ) οι δωρεές προς 

την Ένωση γίνονται πάντοτε επώνυµα. 

 

 

 

Ά ρ θ ρ ο   1 7 

          

E Λ E Γ K T E Σ 

 

1. Eλεγκτές.   O έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης της Ένωσης, που 

αναφέρεται σε όλα τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα και στις πηγές τους, καθώς και στις 

δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν, διενεργείται κάθε χρόνο από δύο Eλεγκτές. Oι 

Eλεγκτές, καθώς και δύο αναπληρωµατικοί τους, εκλέγονται από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση και πρέπει να είναι οπωσδήποτε επαγγελµατίες λογιστές κατ’ελάχιστο 

όριο. 

 

2. Έλεγχος.   Oι Eλεγκτές, για την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν το 

δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση όλων των στοιχείων, σχετικά µε την οικονοµική 

κατάσταση της Ένωσης, των Πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Γενικών Συνελεύσεων, της 

αλληλογραφίας και γενικά του αρχείου της Ένωσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

οφείλει να θέτει στη διάθεση των Eλεγκτών όλα τα παραπάνω στοιχεία µέσα σε τρεις 

ηµέρες, αφότου του ζητηθούν. 

 

3. Έκθεση   Eλεγκτών.   Oι   Eλεγκτές υποβάλλουν κάθε χρόνο στη τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης έγγραφη Έκθεση περί της διαχείρισης της 

περιουσίας της Ένωσης για το προηγούµενο οικονοµικό έτος, η οποία αναφέρεται σε 

όλα τα έσοδα και στις πηγές τους, καθώς και σε όλα τα έξοδα που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά το εν λόγω οικονοµικό έτος.  H Γενική Συνέλευση δεν 

είναι δυνατό να αποφασίσει έγκυρα για τον ετήσιο απολογισµό του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Ένωσης, χωρίς την Έκθεση των Eλεγκτών. 

 

 

 

 

 

 

 



 = 21 = 

K E Φ A Λ A I O    ΣΤ΄ 

 

Ά ρ θ ρ ο    18 

 

∆ I A Λ Y Σ H   K A I   E K K A Θ A P I Σ H 

 

1. Eκούσια ∆ιάλυση.   Η Ένωση είναι δυνατόν να διαλυθεί  οποτεδήποτε µε 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτικών και τακτικών µε δικαίωµα ψήφου 

Mελών της, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας 

εξαιρετικές διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος. Aντίγραφο της απόφασης αυτής 

υποβάλλεται, µε φροντίδα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, µέσα σε ένα µήνα 

από τότε που λήφθηκε, στο Πρωτοδικείο Aθηνών για να ενηµερωθεί ο σχετικός 

φάκελος, που τηρείται σ’ αυτό. H διάλυση επέρχεται από την εγγραφή της σχετικής 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στο οικείο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Aθηνών. 

 

2. Eκκαθάριση και Eκκαθαριστές.  Η Ένωση,  όταν  διαλυθεί,  αυτοδίκαια        

ευρίσκεται υπό εκκαθάριση, λογίζεται δε ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες 

της εκκαθάρισης, µέχρις ότου τελειώσουν οι εργασίες της. H εκκαθάριση γίνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Nόµου, από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που 

ασκούν τη διοίκηση της Ένωσης κατά το χρόνο της επέλευσης της διάλυσης, τα 

οποία ενεργούν, κατά πλειοψηφία, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση, µε την απόφασή 

της περί διάλυσης της Ένωσης και θέσης της υπο εκκαθάριση, αποφάσισε  ότι η 

εκκαθάριση θα διενεργηθεί από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, τους οποίους 

και διορίζει µε την ίδια απόφαση, προσδιορίζοντας – εάν είναι περισσότεροι του ενός 

– εάν θα ενεργούν κάθε ένας χωριστά ή από κοινού. Oι εκκαθαριστές είναι 

υποχρεωµένοι µετά το τέλος του έργου τους να υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα 

Aρχή Έκθεση περί των ενεργειών τους για την εκκαθάριση της περιουσίας της 

Ένωσης. 

 

3. ∆ιάρκεια της εκκαθάρισης. H διάρκεια της εκκαθάρισης δεν είναι 

δυνατό να υπερβεί το έτος, εκτός εάν το αρµόδιο ∆ικαστήριο επιτρέψει µε απόφασή 

του την παράταση της εκκαθάρισης για ένα ακόµη εξάµηνο. 

 

4. Tύχη   περιουσίας µετά από την εκκαθάριση.   

 

α)  Tο µετά την εκκαθάριση ενδεχοµένως εναποµένον υπόλοιπο της περιουσίας 

της Ένωσης, που διαλύθηκε, περιέρχεται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

αυτής, σε άλλο Σωµατείο, Iδρυµα ή Iνστιτούτο των αυτών ή παρεµφερών σκοπών µε 

αυτούς της Ένωσης.  

 

β) Oσες φορές µε κληρονοµία, κληροδοσία ή δωρεά έχει καταλειφθεί στην 

Ένωση περιουσία, για να εξυπηρετηθούν από τις προσόδους της οι σκοποί της 

Ένωσης, αν η Ένωση διαλυθεί, η περιουσία αυτή, εφόσον στην πράξη περί 

διαθέσεώς της δεν ορίζεται διαφορετικά, διατίθεται µε απόφαση του αρµόδιου 

∆ικαστηρίου για την εξυπηρέτηση σκοπών παρεµφερών µε εκείνων της Ένωσης. 
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K E Φ A Λ A I O   Ζ’ 

 

TEΛIKEΣ ∆IATAΞEIΣ 

 

 Ά ρ θ ρ ο   19 

 

   E Σ Ω T E P I K O I    K A N O N I Σ M O I 

 

Mε Kανονισµούς, που καταρτίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνονται  

από  τη  Γενική  Συνέλευση,  είναι  δυνατό  να  ρυθµίζονται θέµατα, τα οποία ανάγονται 

αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία της Ένωσης.  

 

Ά ρ θ ρ ο     20 

 

1. Για κάθε τι, που δεν προβλέπεται από το Nόµο ή από το παρόν  

Kαταστατικό,  αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

2. Eιδικότερα,  µε απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου, που καθορίζει το 

αντικείµενό τους, τη σύνθεσή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους, είναι δυνατόν να 

συνιστώνται εκάστοτε:  

 

α) Συµβουλευτικά Oργανα,   

        

       β) Συντονιστικά Συµβούλια,  

 

γ) Iνστιτούτα,   

 

δ)  Eπιτροπές  και  

 

ε) Oµάδες  Eργασίας,  

 

και να καταργούνται αυτά. 

 

Ά ρ θ ρ ο     21 

 

M E T A B A T I K E Σ    ∆ I A T A Ξ E I Σ 

 

1. Ως ∆ιοικούσα Επιτροπή µε αρµοδιότητα την διεκπεραίωση όλων των 

αναγκαίων διαδικασιών και πράξεων και την υπογραφή όλων των απαραιτήτων 

εγγράφων για την ολοκλήρωση της έγκρισης της Ένωσης από τις αρµόδιες Αρχές 

ορίζονται οι εκ των ιδρυτικών Μελών Αικατερίνη Κωτσάκη, Γεώργιος Γραβιάς και 

Μπερναντέτ Παπαβασιλείου-Σρέκενµπεργκ. 

 

2. Μέλη της πρώτης Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζονται µε το παρόν όλα τα 
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ιδρυτικά µέλη που έχουν υπογράψει κατωτέρω. Για την εκλογή του πρώτου 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσηςµετά από τη σύσταση αυτής, η Εκτελεστική 

Επιτροπή θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρίαση µετά από πρόσκληση ενός εκ των 

µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

 

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 9 παράγρ. 2 του παρόντος, οι 

αρχαιρεσίες για την ανανέωση 13 µελών της πρώτης Εκτελεστικής Επιτροπής, θα 

γίνουν µετά 3 έτη τουλάχιστον από την έγκριση του παρόντος και το αργότερο µέχρι 

την 30η Απριλίου 2013. Τα προς ανανέωση µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 

αναδειχθούν µε κλήρωση. 

 

Ά ρ θ ρ ο     22 

 

H ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έγκρισή του από το Μονοµελές Πρωτοδικείο   

Aθηνών και την καταχώρησή του στο οικείο Bιβλίο, που τηρείται σ’ αυτό. 

 

 

Aθήνα,  29   Ιουνίου  2009 

 

 

OΙ  Ι∆ΡΥΤΕΣ 

 

  

  



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 

Στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας καθορίζονται ορισµένες αρχές, τις οποίες οι επιµέρους 
διαµεσολαβητές µπορούν να επιλέξουν οικειοθελώς να τηρούν, υπό δική τους ευθύνη. Ο παρών 
κώδικας µπορεί να τηρείται σε κάθε είδους διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. 
Οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης δύνανται οµοίως να δεσµευθούν ότι θα 
τηρούν τον παρόντα κώδικα, ζητώντας από τους διαµεσολαβητές που ενεργούν υπό την αιγίδα 
τους να τον εφαρµόζουν. Οι εν λόγω φορείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες για 
τα µέτρα που λαµβάνουν προκειµένου να προάγουν την τήρηση του κώδικα από επιµέρους 
διαµεσολαβητές µε διάφορους τρόπους, όπως επιµόρφωση, αξιολόγηση και παρακολούθηση. 
Για τους σκοπούς του παρόντος κώδικος, η διαµεσολάβηση ορίζεται ως κάθε διαρθρωµένη 
διαδικασία, ανεξαρτήτως ονοµασίας, κατά την οποία δύο ή περισσότερα µέρη συµφωνούν να 
αναθέσουν σε κάποιον τρίτο, ο οποίος εφεξής καλείται «διαµεσολαβητής», να τα βοηθήσει να 
επιλύσουν µία διαφορά που έχει ανακύψει µεταξύ τους. 
Η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας δεν θίγει την εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας και των 
κανόνων που διέπουν την άσκηση επιµέρους επαγγελµάτων. 
Οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης ενδέχεται να επιθυµούν να επεξεργασθούν 
λεπτοµερέστερους κώδικες, προσαρµοσµένους στις ειδικές περιστάσεις ή στα είδη 
διαµεσολάβησης που προσφέρουν, καθώς επίσης για ειδικούς τοµείς διαµεσολάβησης, όπως οι 
οικογενειακές ή καταναλωτικές διαφορές. 
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1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ 

1.1. Προσόντα 
Ο διαµεσολαβητής πρέπει να είναι κατηρτισµένος και να διαθέτει ειδικές γνώσεις σε θέµατα 
διαµεσολάβησης. Στους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη εν προκειµένω 
περιλαµβάνονται η κατάλληλη επαγγελµατική κατάρτιση και η διαρκής ενηµέρωση της 
εκπαίδευσης και της πρακτικής τους εξάσκησης όσον αφορά τις δεξιότητες διαµεσολάβησης, 
λαµβανοµένων υπόψη των τυχόν σχετικών προτύπων ή συστηµάτων διαπίστευσης. 

1.2. ∆ιορισµός 
Ο διαµεσολαβητής πρέπει να συνεννοείται µε τα µέρη σχετικά µε τις κατάλληλες 
ηµεροµηνίες για τη διεξαγωγή της διαµεσολάβησης. Πριν αποδεχθεί τον διορισµό του, ο 
διαµεσολαβητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι διαθέτει τις γνώσεις και τα προσόντα που 
απαιτούνται για τη διεξαγωγή της διαµεσολάβησης και, εφόσον του ζητηθεί, παρέχει στα 
µέρη πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την πείρα του. 

1.3. Αµοιβή 
Ο διαµεσολαβητής οφείλει σε κάθε περίπτωση να παρέχει στα µέρη πλήρη ενηµέρωση για 
τον τρόπο αµοιβής του που σκοπεύει να εφαρµόσει, εκτός αν οι σχετικές πληροφορίες έχουν 
ήδη παρασχεθεί. Ο διαµεσολαβητής δεν αποδέχεται την αποστολή του προτού όλα τα µέρη 
της εκάστοτε διαφοράς συµφωνήσουν µε τις αρχές που ισχύουν για την αµοιβή του. 

1.4. Προώθηση των υπηρεσιών του διαµεσολαβητή 
Ο διαµεσολαβητής δύναται να προάγει τις υπηρεσίες που προσφέρει, υπό τον όρο ότι ενεργεί 
κατά τρόπο επαγγελµατικό, ειλικρινή και αξιοπρεπή. 

2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 

2.1. Ανεξαρτησία 
Τυχόν περιστάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ή εγείρουν υπόνοιες ότι επηρεάζουν 
την ανεξαρτησία του διαµεσολαβητή ή δηµιουργούν σύγκρουση συµφερόντων πρέπει να 
γνωστοποιούνται από τον διαµεσολαβητή στα µέρη πριν την ανάληψη των καθηκόντων του ή 
την συνέχιση της άσκησης αυτών. 

Οι εν λόγω περιστάσεις περιλαµβάνουν: 

– κάθε προσωπική ή επαγγελµατική σχέση µε ένα ή περισσότερα από τα µέρη· 

– οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, άµεσο ή έµµεσο, από την έκβαση της 
διαµεσολάβησης· 

– το γεγονός ότι ο διαµεσολαβητής ή άλλο στέλεχος της εταιρείας για την οποία 
εργάζεται έχει ενεργήσει κατά το παρελθόν υπό άλλη ιδιότητα πλην του 
διαµεσολαβητή για ένα ή περισσότερα από τα µέρη. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο διαµεσολαβητής επιτρέπεται να αποδεχθεί να αναλάβει καθήκοντα 
διαµεσολαβητή ή να εξακολουθήσει να τα ασκεί µόνον εφόσον είναι βέβαιος ότι είναι σε 
θέση να διεξαγάγει τη διαµεσολάβηση µε πλήρη ανεξαρτησία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
πλήρης αµεροληψία, και µε τη ρητή συγκατάθεση των µερών. 

Η υποχρέωση γνωστοποίησης τέτοιων περιστάσεων ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαµεσολάβησης. 
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2.2. Αµεροληψία 
Ο διαµεσολαβητής πρέπει να ενεργεί διαρκώς και να δίδει την εντύπωση ότι ενεργεί µε 
αµεροληψία έναντι των µερών και να µεριµνά για την ισότιµη εξυπηρέτηση όλων των µερών 
στο πλαίσιο της διαµεσολάβησης. 

3. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ 

3.1. ∆ιαδικασία 
Ο διαµεσολαβητής πρέπει να λαµβάνει µέριµνα ούτως ώστε τα µέρη της διαµεσολάβησης να 
κατανοούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, καθώς και τον ρόλο του διαµεσολαβητή και 
των µερών. 

Ο διαµεσολαβητής πρέπει να βεβαιωθεί, ιδίως, ότι πριν από την έναρξη της διαµεσολάβησης 
τα µέρη έχουν κατανοήσει και συµφωνήσει ρητώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
συµφωνίας διαµεσολάβησης, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των διατάξεων που ενδεχοµένως 
διέπουν τις υποχρεώσεις εχεµύθειας που βαρύνουν τον διαµεσολαβητή και τα µέρη. 

Κατόπιν αιτήσεως των µερών, η συµφωνία διαµεσολάβησης µπορεί να καταρτισθεί γραπτώς. 

Ο διαµεσολαβητής πρέπει να φροντίζει για την προσήκουσα διεξαγωγή της διαδικασίας, 
λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα της εκάστοτε υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
πιθανών ανισορροπιών ισχύος, τυχόν επιθυµιών που έχουν εκφράσει τα µέρη, των 
εφαρµοστέων κανόνων και της ανάγκης για ταχεία επίλυση της διαφοράς. Τα µέρη µπορούν 
να συµφωνήσουν µε τον διαµεσολαβητή, µε παραποµπή σε κάποιο σύνολο κανόνων ή µε 
άλλον τρόπο, τον τρόπο διεξαγωγής της όλης διαδικασίας. 

Αν το κρίνει σκόπιµο, ο διαµεσολαβητής δύναται να ακροασθεί έκαστο µέρος χωριστά. 

3.2. Ευθυδικία 
Ο διαµεσολαβητής πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα µέρη έχουν επαρκείς δυνατότητες 
συµµετοχής στη διαδικασία. 

Ο διαµεσολαβητής, πρέπει να ενηµερώσει τα µέρη και δύναται να περατώσει τη 
διαµεσολάβηση εφόσον: 

– επέρχεται διευθέτηση της διαφοράς η οποία, κατά την κρίση του διαµεσολαβητή, 
φαίνεται -ανεφάρµοστη ή παράνοµη, µε γνώµονα τα δεδοµένα της υπόθεσης και την 
ικανότητα του διαµεσολαβητή να διατυπώσει µια τέτοια κρίση· ή 

– ο διαµεσολαβητής θεωρεί ότι η συνέχιση της διαµεσολάβησης είναι απίθανο να 
οδηγήσει σε διευθέτηση της διαφοράς. 

3.3. Περάτωση της διαδικασίας 
Ο διαµεσολαβητής πρέπει να λάβει κάθε πρόσφορο µέτρο προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η 
διευθέτηση που ενδεχοµένως θα εξευρεθεί για την επίλυση της διαφοράς είναι προϊόν γνώσης 
και εµπεριστατωµένης συναίνεσης όλων των µερών, καθώς επίσης ότι όλα τα µέρη 
κατανοούν τους όρους της συµφωνίας. 

Τα µέρη είναι ελεύθερα ανά πάσα στιγµή να αποχωρήσουν από την διαδικασία 
διαµεσολάβησης χωρίς αιτιολογία. 

Ο διαµεσολαβητής πρέπει, κατόπιν αιτήσεως των µερών και εντός των ορίων της εντολής 
του, να ενηµερώσει τα µέρη για το πώς µπορούν να επισηµοποιήσουν τη µεταξύ τους 
συµφωνία και για το πώς µπορούν να την καταστήσουν εκτελεστή. 
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4. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
Ο διαµεσολαβητής πρέπει να τηρεί απόρρητες όλες τις πληροφορίες οι οποίες έχουν 
προκύψει εκ της διαµεσολάβησης ή σε σχέση µε αυτήν, συµπεριλαµβανοµένου του γεγονότος 
ότι πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί διαµεσολάβηση, εκτός αν είναι υποχρεωµένος να 
πράξει άλλως δυνάµει διάταξης νόµου ή για λόγους δηµόσιας τάξης. Κάθε πληροφορία η 
οποία κοινολογείται εµπιστευτικά στον διαµεσολαβητή από ένα µέρος δεν επιτρέπεται να 
κοινολογείται στα άλλα µέρη, εκτός αν παρέχεται σχετική συγκατάθεση ή η κοινολόγηση της 
εκάστοτε πληροφορίας είναι υποχρεωτική βάσει του νόµου. 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV 



I 

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε υποθέσεις του αστικού, εμπορικού 
και οικογενειακού δικαίου 

P7_TA(2011)0449 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών σε υποθέσεις του αστικού, εμπορικού και οικογενειακού δικαίου (2011/2117(INI)) 

(2013/C 131 E/01) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

— έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΕ και τα άρθρα 67 και 81 παράγραφος 2 στοιχείο 
ζ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

— έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής με τίτλο «Η χρήση της εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών ως μέσο για την επίλυση διαφορών που αφορούν εμπορικές συναλλαγές και πρακτικές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» της 18ης Ιανουαρίου 2011 και το έγγραφο με τίτλο «Σύνοψη των απαντήσεων που 
έχουν ληφθεί» το οποίο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2011, 

— έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής με τίτλο «Εναλλακτική επίλυση διαφορών στον τομέα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» της 11ης Δεκεμβρίου 2008 και το έγγραφο με τίτλο «Σύνοψη των 
απαντήσεων που ελήφθησαν στη δημόσια διαβούλευση για την εναλλακτική χρήση της επίλυσης διαφορών 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, 

— έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών αστικού 
και εμπορικού δικαίου της 19ης Απριλίου 2002 (COM(2002)0196), 

— έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1998 σχετικά με τις αρχές που εφαρμόζονται 
στα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών ( 1 ) και της 4ης Απριλίου 2001 
σχετικά με τις αρχές για τα εξωδικαστικά όργανα που εμπλέκονται στη συναινετική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών ( 2 ), 

— έχοντας υπόψη την από 13 Απριλίου 2011 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία 
αγορά - Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – “Μαζί για μια 
νέα ανάπτυξη”» (COM(2011)0206), 

— έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2000 σχετικά με δίκτυο σε κοινοτικό επίπεδο 
εθνικών οργάνων επιφορτισμένων με την εξώδικη ρύθμιση των καταναλωτικών διαφορών ( 3 ) και το Ευρωπαϊκό 
Εξωδικαστικό Δίκτυο (EEJ-Net) που άρχισε να λειτουργεί στις 16 Οκτωβρίου 2001,
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— έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Συμφωνίας για τη σύσταση Διασυνοριακού Δικτύου Εξωδικαστικής Επίλυσης 
Διαφορών για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο της 30ής Μαρτίου 1998 
και το FIN-NET, 

— έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 σχετικά με τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις ( 1 ), 

— έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές (εφεξής: «Κώδικας Δεοντολο 
γίας») που τέθηκε σε ισχύ το 2004, 

— έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 
2008, για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ( 2 ), 

— έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Το κόστος μη ύπαρξης εναλλακτικής επίλυσης διαφορών - επισκόπηση και 
εμφάνιση πραγματικών δαπανών σε ενδοκοινοτικές εμπορικές διαφορές», με ημερομηνία 9 Ιουνίου 2010, από 
το Κέντρο ΕΕΔ, Ρώμη, Ιταλία, 

— έχοντας υπόψη τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ελέγχου Επιχειρήσεων (EBTP) σχετικά με την «Εναλλα 
κτική Επίλυση Διαφορών», που καλύπτει την περίοδο από 17 Δεκεμβρίου 2010 έως 17 Ιανουαρίου 2011, 

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12 Μαρτίου 2003 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών σε ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου ( 3 ), 

— έχοντας υπόψη την από 19 Ιουνίου 2007 σύστασή του με βάση την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής για την 
οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society ( 4 ), 

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην υπη 
ρεσία των πολιτών – το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ( 5 ), 

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση 
στην ενιαία αγορά ( 6 ), 

— έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη μέλη της 
οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την επίκλησή της από τα δικα 
στήρια ( 7 ), 

— έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, 

— έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0343/2011), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπως κατοχυρώνεται στις 
συνθήκες, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας π.χ. 
απλούστερες και σαφέστερες διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαστική διαδικασία και η εναλλακτική επίλυση διαφορών έχουν στόχους στενά 
συνδεόμενους και αποσκοπούν στην ταχεία αποκατάσταση της δικαιϊκής ειρήνης μεταξύ των διαδίκων, στην 
δέουσα προστασία ενός υποκειμενικού ουσιαστικού δικαιώματος και στη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ 
των διαδίκων·
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ), η οποία βοηθάει τα μέρη να αποφύγουν 
παραδοσιακές δικαστικές διαδικασίες, μπορεί να αποτελέσει μια ταχεία και αποτελεσματική από απόψεως 
κόστους εναλλακτική δυνατότητα επίλυσης διαφορών· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕΔ συνιστά ένα μηχανισμό εξωδικαστικής διευθέτησης που βοηθά τους κατανα 
λωτές και τους εμπόρους να επιλύσουν μια διαφορά με την παρέμβαση τρίτων (διαμεσολαβητή, διαιτητή)· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες οι δημόσιες αρχές - συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών 
και των ρυθμιστικών αρχών - διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση της επίλυσης διαφορών· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην εσωτερική αγορά, η πεποίθηση 
στην επιβολή των δικαιωμάτων σε διασυνοριακές διαμάχες μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας 
της ΕΕ· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις και η κατανόηση των συστημάτων ΕΕΔ από τους πολίτες της ΕΕ στην 
Ευρώπη είναι περιορισμένες και συγκεχυμένες, ενώ ένα μικρό μόνο ποσοστό των πολιτών γνωρίζει πώς να 
προβάλει αξίωση ενώπιον μιας αρχής ΕΕΔ· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ευρύτερη γνωστοποίηση των διαδικασιών ΕΕΔ και 
να ενθαρρυνθούν περισσότερο οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες να προσφεύγουν εναλλακτικά σε αυτές, 
αντί σε δικαστικές διαδικασίες, ούτως ώστε να μπορέσει να αποφευχθεί η λογική της αντιπαράθεσης και να 
εξασφαλιστεί μια επωφελής για όλους προοπτική· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναζητηθεί μια εξισορροπημένη προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη 
τόσο την ευελιξία των συστημάτων ΕΕΔ όσο και την ανάγκη να εξασφαλιστεί προστασία των καταναλωτών 
και οι δίκαιες διαδικασίες· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 
για την ανάπτυξη της ΕΕΔ· λαμβάνοντας υπόψη ότι με το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με 
τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει έως το τέλος 
του 2011 νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών στην ΕΕ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε μια νομοθετική πρόταση για την ΕΕΔ ως μία στρατηγική 
πρωτοβουλία στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2011 και στην ανακοίνωσή της της 13ης Απριλίου 2011 
σχετικά με την «Πράξη για την Ενιαία Αγορά» ως αναπόσπαστο μέρος των δώδεκα δράσεων για την τόνωση 
της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/52/ΕΚ έχει λήξει στις 21 Μαΐου 
2011· 

Οριζόντια προσέγγιση όσον αφορά την ΕΕΔ 

1. χαιρετίζει την πρόσφατη διαβούλευση της Επιτροπής για ΕΕΔ η οποία, παρά τον ευρύ τίτλο της, στοχεύει 
αποκλειστικά συναλλαγές καταναλωτών· 

2. πιστεύει, όμως, ότι η ΕΕΔ αποτελεί μέρος μιας γενικότερης διακλαδικής ατζέντας «Δικαιοσύνη για την 
Ανάπτυξη»· υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε προσέγγιση στην ΕΕΔ θα πρέπει να προχωρεί πέρα από τις διαμάχες 
καταναλωτών έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει αστικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων – ανεξάρτητα 
από το εάν αυτές πραγματοποιούνται μεταξύ ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων – διαφορές οικογενειακού 
δικαίου, περιπτώσεις δυσφήμησης και τις άλλες διαφορές γενικού ενδιαφέροντος ή διαφορές που αφορούν 
διαδίκους με διαφορετικό νομικό καθεστώς· 

3. χαιρετίζει το γεγονός ότι η οδηγία 2008/52/ΕΚ έχει εναρμονίσει ορισμένα πρότυπα για τη διαμεσολάβηση· 
υπογραμμίζει ότι σε όλους τους τομείς της ΕΕΔ πρέπει να ορισθούν κοινές έννοιες και να διατηρηθούν διαδικα 
στικές εγγυήσεις· θεωρεί ότι απαιτείται να επανεξεταστούν οι συστάσεις της Επιτροπής του 1998 και 2001 καθώς 
και ο Κώδικας Δεοντολογίας·
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4. εκφράζει την άποψη ότι, ενώ η αυτορρύθμιση παραμένει ένα σημαντικός παράγων, απαιτείται νομοθετική 
δράση που θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα επί των οποίων μπορεί να βασιστεί η ΕΕΔ, με σκοπό να παρασχεθεί ένα 
πλαίσιο για την ΕΕΔ στην έννομη τάξη των κρατών μελών, όπως δείχνει το παράδειγμα της οδηγίας 2008/52/ΕΚ· 
υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να διατηρηθεί η πολυμορφία στον 
τομέα της ΕΕΔ, διότι δεν υπάρχει μια λύση που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, η οποία θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει την ποικιλομορφία των προβλημάτων που προκύπτουν σε διαφορετικούς νομικούς κλάδους· 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των πολυάριθμων και διαφορετικών ειδών μηχανισμών 
και διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων των δημόσιων αρχών όπως οι διαμεσολαβητές) που 
συχνά αναφέρονται συλλήβδην ως ΕΕΔ· θεωρεί ότι ενώ υπάρχουν κοινά στοιχεία όσον αφορά τις τεχνικές 
διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών που απαντώνται στα συστήματα ΕΕΔ, ωστόσο η δομή και η αρχιτεκτονική 
της ΕΕΔ διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών· 

6. εκτιμά ότι νομοθετικά μέτρα λαμβανόμενα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διευκολύνουν την εφαρμογή 
της ΕΕΔ και θα ενθαρρύνουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να προσφεύγουν συχνότερα σε αυτή, ιδιαίτερα σε 
περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, καθώς οι δικαστικές διαδικασίες για την επίλυση των διαφορών αυτών είναι 
περισσότερο πολύπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες· 

7. καλεί στη συνάρτηση αυτή την Επιτροπή να υποβάλει έως το τέλος του 2011 νομοθετική πρόταση σχετικά 
με τη χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών που αφορούν δικαιώματα καταναλωτών στην ΕΕ και 
υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ταχεία έγκρισή της· 

Κοινά πρότυπα για την ΕΕΔ 

8. πιστεύει ότι τα πρότυπα της ΕΕΔ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: τήρηση της ΕΕΔ/συμφωνία σχετικά με την 
ΕΕΔ· ανεξαρτησία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, δικαιοσύνη, αμεροληψία και εμπιστευτικότητα· συνέπειες για τις 
προθεσμίες παραγραφής και τις αποσβεστικές προθεσμίες· εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από 
διαμεσολάβηση· δέσμευση τρίτων μερών· 

9. εκφράζει την άποψη ότι οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται τακτικά από 
ανεξάρτητους εκτιμητές· 

10. απορρίπτει – προκειμένου να μην εμποδίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη – την καθολική θέσπιση ενός 
υποχρεωτικού συστήματος ΕΕΔ σε επίπεδο ΕΕ, φρονεί, ωστόσο, ότι θα μπορούσε να εξεταστεί ένα υποχρεωτικό 
σύστημα να επισημαίνεται στα μέρη η δυνατότητα προσφυγής σε ΕΕΔ· 

11. σημειώνει το παράδειγμα της «κοινής συνδιαλλαγής» στη Ιταλία ως ένα μοντέλο βέλτιστης πρακτικής, το 
οποίο βασίζεται σε ένα πρωτόκολλο που έχει συμφωνηθεί και υπογραφεί από την εταιρεία και τις ενώσεις 
καταναλωτών, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία συμφωνεί εκ των προτέρων σε διαδικασία ΕΕΔ με σκοπό να 
επιλυθούν τυχόν διαφορές που προκύπτουν στον τομέα που καλύπτεται από το πρωτόκολλο· 

12. τονίζει ότι τυχόν ρήτρα ΕΕΔ δεν θα πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ειδικότερα από την 
πλευρά του ασθενέστερου μέρους, που σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι επίσης μια ΜΜΕ·, και θεωρεί, για 
το σκοπό αυτό, ότι οι αποφάσεις στο πλαίσιο ΕΕΔ θα πρέπει να είναι δεσμευτικές μόνο με ρητή συμφωνία όλων 
των·ενεχομένων μερών· 

13. εκφράζει την άποψη ότι η υποχρέωση για την γνωστοποίηση περιστατικών που επηρεάζουν την ανεξαρ 
τησία του τρίτου μέρους ή που οδηγούν σε σύγκρουση συμφερόντων καθώς και το καθήκον ισότιμης μεταχείρισης 
όλων των μερών, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας, θα πρέπει να ισχύει γενικώς όσον αφορά την ΕΕΔ· 

14. ζητεί, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας, να υπάρχει υποχρέωση για τα μέρη και ενδεχομένως 
για το τρίτο μέρος, να κρατούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΔ· εξετάζει επίσης πλέον φιλόδοξα 
μέτρα, όπως τη δημιουργία ενός επαγγελματικού προνομίου, παράλληλα με αυτό το οποίο προβλέπει το άρθρο 7 
της οδηγίας 2008/52/ΕΚ· 

15. σημειώνει όμως, ότι ενώ ο σεβασμός του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων είναι 
σημαντικός, θα πρέπει όμως να υφίσταται ένα επίπεδο εγγυημένης διαφάνειας στη διαδικασία ΕΕΔ, που θα 
επιτρέπει στα κράτη μέλη και στους φορείς ΕΕΔ να αναγνωρίζουν και να ανταλλάσουν βέλτιστες πρακτικές, 
καθώς και να δίνουν σε ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές τη δυνατότητα να ελέγχουν τη διαδικασία σε περιπτώσεις 
για τις οποίες έχουν υποβληθεί καταγγελίες·
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16. πιστεύει ότι όχι μόνο η διαμεσολάβηση αλλά η διαδικασία ΕΕΔ γενικώς (άρθρο 8 της οδηγίας 
2008/52/ΕΚ) θα πρέπει να έχει συνέπειες στις προθεσμίες παραγραφής και τις αποσβεστικές προθεσμίες· ανα 
γνωρίζει τον κίνδυνο που δημιουργείται από τις πολλές μορφές ΕΕΔ καθώς και τον κίνδυνο καταχρηστικών 
καθυστερήσεων των δικαστικών διαδικασιών· σημειώνει ότι η μελέτη εφικτότητας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
των Συμβάσεων ( 1 ) προβλέπει την αναστολή παραγραφής σε περίπτωση διαδικασίας διαιτησίας και διαμεσολάβη 
σης, καθώς και σε ορισμένες άλλες καταστάσεις ΕΕΔ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την εργασία της στον εν 
λόγω τομέα· 

17. είναι πεπεισμένο ότι είναι απαραίτητη η ταχεία και μη δαπανηρή επιβολή των συμφωνιών που προκύπτουν 
από διαδικασία ΕΕΔ, ακόμη και σε διασυνοριακό επίπεδο· ζητεί να υπάρξουν νομοθετικά μέτρα για το σκοπό αυτό· 

18. υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη ειδική εκπαίδευση για ουδέτερα τρίτα μέρη· καλεί την Επιτροπή να 
συγκεντρώσει δεδομένα για το είδος και την έκταση της εκπαίδευσης που απαιτείται, και να βοηθήσει τους 
κλάδους για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και ελέγχου ποιότητας· 

ΕΕΔ σε διάφορους τομείς 

19. συμμερίζεται την πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τη χρήση προσιτών, ταχέων, αποτελεσματικών και 
οικονομικών εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, ικανών να επιτρέψουν την καθιέρωση και τη διατήρηση 
ποιοτικών και βασισμένων στην εμπιστοσύνη εμπορικών, οικονομικών, κοινωνικών σχέσεων και σχέσεων γειτονίας 
και να συμβάλουν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, σε μία κατάσταση που θα 
είναι επωφελής για αμφότερες τις πλευρές σε σύγκριση με την υφιστάμενη δικαστική πρακτική· 

20. τονίζει ότι, αν και υπάρχουν σήμερα πολλά συστήματα ΕΕΔ που λειτουργούν αποτελεσματικά στην 
Ευρώπη, ένα από τα βασικά εμπόδια που δυσχεραίνουν τη χρήση τους είναι η έλλειψη ομοιόμορφης ανάπτυξης 
των συστημάτων αυτών στην επικράτεια της ΕΕ, τόσο από γεωγραφικής όσο και από τομεακής άποψης· προτείνει, 
ως εκ τούτου, την ταχεία κάλυψη των υφιστάμενων κενών όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη της ΕΕΔ στην 
Ευρώπη, αποδοκιμάζει τα σημαντικά τομεακά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα περισσότερα κράτη μέλη, 
υποστηρίζοντας παράλληλα τη βελτίωση μιας τομεακής κάλυψης που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή φορέων που 
γνωρίζουν τους μηχανισμούς λειτουργίας του κάθε κλάδου· προτρέπει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
θέσπισης ενιαίων θυρίδων ανά τομέα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες κίνησης ΕΕΔ· 

21. υπενθυμίζει ότι η ΕΕΔ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΜΜΕ· επαναλαμβάνει εκ νέου την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να εξετάσει συνέργειες μεταξύ ΕΕΔ και ενός μέσου στο δίκαιο των συμβάσεων της ΕΕ· θα 
χαιρέτιζε επίσης την ύπαρξη επισημάνσεων όσον αφορά τις ρήτρες ΕΕΔ σε τυποποιημένες συμβάσεις· 

22. αναγνωρίζει τα επιτεύγματα του FIN-NET, του ECC-Net και του SOLVIT, αλλά πιστεύει ότι υφίστανται 
περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την πληροφόρηση των μερών και τη χρηματοδότησή· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει, να ενισχύσει και να βελτιώσει την ικανότητα δράσης των υφιστάμενων οργάνων που έχουν κατορθώσει 
να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα και την αξία τους· 

23. διαβλέπει μεγάλες δυνατότητες για επιγραμμικές διαδικασίες ΕΕΔ, ειδικότερα για μικρές απαιτήσεις· επι 
σημαίνει ότι οι παραδοσιακές διαδικασίες ΕΕΔ υφίστανται επιγραμμικά ταυτόχρονα με άλλες που αποσκοπούν να 
αποτρέψουν τις διαφορές ή να διευκολύνουν την επίλυσή τους· υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση που διεξάγονται 
επιγραμμικές παραδοσιακές διαδικασίες ΕΕΔ, δεν θα πρέπει να μειωθούν τα διαδικαστικά πρότυπα, και ότι θέματα 
όπως η εκτελεστότητα των αποφάσεων θα πρέπει επίσης να επιλυθούν· διαπιστώνει, ειδικότερα, ιδιαίτερο όφελος 
για επιγραμμικά συστήματα ποιότητας που λειτουργούν ως εγγύηση· επισημαίνει τις εργασίες της ομάδας εργασίας 
της UNICTRAL σχετικά με την επιγραμμική επίλυση διαφορών ( 2 ), που προορίζεται για συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών· 

24. πιστεύει ότι μια «ιεράρχηση» διευθέτησης διαφορών – που θα συμπεριλαμβάνει πρώτον ένα εσωτερικό 
σύστημα υποβολής καταγγελιών, δεύτερον τη διαδικασία ΕΕΔ και, μόνο ως τελευταία δυνατότητα τη δικαστική 
επίλυση διαφοράς – θα επέτρεπε τη μείωση του χρόνου και του κόστους· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τους 
τομείς κατά την προώθηση των συστημάτων αυτών·
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25. υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των διάφορων ειδών της ΕΕΔ σε διαφορές οικογενειακού δικαίου, στις 
οποίες η ΕΕΔ δύναται να μειώσει την ψυχική βλάβη, να βοηθήσει τα ενεχόμενα μέρη να αποκαταστήσουν το 
διάλογο μεταξύ τους και ως εκ τούτου να συμβάλει ειδικότερα στο να εξασφαλιστεί η προστασία των παιδιών· 
διαβλέπει δυνατότητες διασυνοριακής ΕΕΔ κυρίως λόγω της ευελιξίας της· επισημαίνει επίσης την εργασία της 
Διαμεσολαβητού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διεθνή απαγωγή ανήλικων τέκνων από γονείς· 

26. συμφωνεί με την Επιτροπή, ότι η κατάλληλη πρόσβαση σε αποζημίωση στην εσωτερική αγορά απαιτεί 
ταυτόχρονα τη διευκόλυνση της προσφυγής σε ΕΕΔ και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος συλλο 
γικής προσφυγής, όπου τα δύο αυτά στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται και δεν αλληλοαποκλείονται· 

27. διαβλέπει δυνατότητες για την ΕΕΔ στα πλαίσια της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με τη συλλογική έννομη 
προστασία, καθόσον η προσφυγή στη διαδικασία ΕΕΔ αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για την επίλυση της 
διαφοράς χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια· 

28. θεωρεί αναγκαία την ΕΕΔ σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας του Τύπου και των δικαιωμάτων 
σχετικά με την προσωπικότητα, δεδομένου ότι ιδίως σε περιπτώσεις δυσφήμισης και παραβίασης των δικαιωμάτων 
εκ της προσωπικότητας, οι δαπάνες για τις δικαστικές διαδικασίες, κυρίως σε ορισμένα κράτη μέλη, μπορεί να είναι 
εξαιρετικά υψηλές, και επειδή η ΕΕΔ θα μπορούσε να βοηθήσει να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση· 

Η ΕΕΔ ως μέσο επίλυσης διαφορών σε θέματα δικαίου καταναλωτών 

29. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ευρωπαίων καταναλωτών σε συστήματα ΕΕΔ, τόσο στο 
πλαίσιο εθνικών όσο και διασυνοριακών διαφορών, ιδίως στην αγορά των ηλεκτρονικών πωλήσεων, που αναπτύσ 
σεται ραγδαία στην ΕΕ· σημειώνει ότι η χρήση συστημάτων ΕΕΔ παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και τονώνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά, στις επιχειρήσεις και 
στους φορείς προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών, καθιστώντας τα ελκυστικότερα και προωθώντας, 
παράλληλα, το διασυνοριακό εμπόριο και αυξάνοντας την ευημερία όλων των παραγόντων στην αγορά της ΕΕ· 

30. ζητεί τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος για την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών 
διαφορών που να λειτουργεί σε ολόκληρη την ΕΕ· 

31. προτείνει στην Επιτροπή να ενσωματώσει στη μελλοντική νομοθετική πρόταση που θα υποβάλει σχετικά με 
την χρήση της ΕΕΔ για τους καταναλωτές στην ΕΕ τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να τηρούνται 
από τα συστήματα ΕΕΔ που εφαρμόζονται στην Ευρώπη: 

— ανεξαρτησία, αμεροληψία και εμπιστευτικότητα: κατά τον διορισμό διαμεσολαβητών θα πρέπει να αποφεύγεται 
η πιθανότητα εκδήλωσης συγκρούσεων συμφερόντων· η αρχή της ισότιμης συμμετοχής προσώπων από ενώσεις 
καταναλωτών και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις επιχειρήσεων θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για την 
εξασφάλιση της αμεροληψίας του αποτελέσματος· 

— ειδική ικανότητα: οι διαμεσολαβητές πρέπει να διαθέτουν ειδικές ικανότητες, κατάρτιση και εμπειρία για την 
άσκηση των καθηκόντων τους και να παρέχουν εχέγγυα αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και επάρκειας· 

— αποτελεσματικότητα και ταχύτητα: οι διαμεσολαβητές πρέπει να διαθέτουν επαρκή μέσα (κατάλληλοι ανθρώ 
πινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι) και να είναι σε θέση να τηρούν τις σύντομες προθεσμίες μεταξύ της 
προσφυγής και της λήψης απόφασης· 

— ισότιμη μεταχείριση καταναλωτών και επαγγελματιών, όσον αφορά τόσο την πληροφόρηση όσο και την 
προσέγγιση και τη διαδικασία, και διαδικασία κατ’ αντιμωλία, δηλαδή τη δυνατότητα κάθε μέρους να εκφράσει 
την άποψή του και να λάβει γνώση των θέσεων και των επιχειρημάτων του άλλου μέρους· 

— χρηματοδότηση: το ζήτημα του κόστους της ΕΕΔ πρέπει να ρυθμιστεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα της εναλλακτικής αυτής διαδικασίας για τα μέρη· έχοντας κατά νου το γεγονός αυτό, το 
σύστημα θα πρέπει να είναι δωρεάν εάν μια υπόθεση ευοδωθεί ή να προσφέρεται σε πολύ χαμηλή τιμή 
στον καταναλωτή· 

— ελευθερία επιλογής και εξωδικαστικός χαρακτήρας: η ΕΕΔ πρέπει να έχει προαιρετικό χαρακτήρα και να 
βασίζεται στο σεβασμό της ελεύθερης επιλογής των μερών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παρέχοντάς 
τους ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς τους ενώπιον δικαστηρίου· ταυτόχρονα, πρέπει 
να παρέχονται διασφαλίσεις ότι καταβάλλονται πραγματικές προσπάθειες για την επίτευξη επιτυχούς διαμε 
σολάβησης· δεν πρέπει επ’ ουδενί να αποτελεί αρχικό υποχρεωτικό στάδιο πριν από την προσφυγή στη 
δικαιοσύνη και η απόφαση που προκύπτει από αυτήν μπορεί να είναι δεσμευτική μόνον εφόσον τα μέρη 
έχουν ενημερωθεί προηγουμένως σχετικά και την έχουν αποδεχτεί ρητώς· παρά την ύπαρξη μιας τέτοιας 
απόφασης, τα μέρη πρέπει να εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο δικαστήριο·
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— αναλογικότητα των διαδικασιών, των αποφάσεων και των εξόδων, ούτως ώστε οι συνέπειές τους να μην 
υπερβαίνουν τον στόχο και το αντικείμενο της διαφοράς· τα σχετικά έξοδα πρέπει να είναι ανάλογα με τη 
ζημία που προκλήθηκε· 

— διαφάνεια: εκτός από τη την παροχή γενικών πληροφοριών (είδος της διαφοράς, κανόνες προσφυγής, τρόποι 
λήψης αποφάσεων κτλ.), κάθε άτομο που ενεργεί ως διαμεσολαβητής πρέπει να είναι υποχρεωμένο να δημο 
σιεύει ετήσια έκθεση· 

32. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει μια συντονιστική δομή για τις διασυνοριακές καταναλωτικές διαφορές 
προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στις εθνικές και τις διεξαγόμενες από επιχειρήσεις διαδικασίες ΕΕΔ και 
τον συντονισμό τους· 

33. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει, για τις διασυνοριακές καταναλωτικές διαφορές σε θέματα ηλεκτρονικού 
εμπορίου, την ταχεία δημιουργία μιας πολύγλωσσης πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλύουν 
τις διαφορές τους εξ ολοκλήρου επιγραμμικά, έχοντας κατά νου ότι η εν λόγω πλατφόρμα θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές ποιότητας και να βασίζεται στα ήδη υφιστάμενα συστήματα ΕΕΔ των κρατών 
μελών· 

34. φρονεί ότι η παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές συνιστά κοινή ευθύνη των δημόσιων αρχών, των 
δικτύων παροχής πληροφοριών και συμβουλών, των ρυθμιστικών αρχών και των ενώσεων καταναλωτών και συνιστά 
κάθε οργανισμός, στο επίπεδό του, να διεξαγάγει εκστρατείες ευαισθητοποίησης καθώς και πιλοτικά έργα επί του 
θέματος αυτού· 

35. επικρίνει τον ασαφή χαρακτήρα της τρέχουσας βάσης δεδομένων της Επιτροπής σχετικά με την ΕΕΔ· 
προτείνει στην Επιτροπή να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πολύγλωσση διαδικτυακή πύλη για την ΕΕΔ, όπου 
κάθε καταναλωτής θα μπορούσε να ενημερώνεται για τον τρόπο λειτουργίας μιας διαδικασίας ΕΕΔ, τις επιπτώσεις 
που έχει αυτή, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, βάσει των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων 
και δικτύων· τονίζει ότι, χάριν των καταναλωτών, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η ηλεκτρονική πύλη να είναι 
σαφής και φιλική προς τον χρήστη· 

36. τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν επιγραμμικά όλες τις συναφείς πληροφορίες 
σχετικά με την ΕΕΔ, σωστά μεταφρασμένες στη γλώσσα τους, χρησιμοποιώντας άμεσα προσιτές και φιλικές προς 
τον χρήστη επιγραμμικές μηχανές μετάφρασης· 

37. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους σημασίας η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη 
και τα οφέλη της ΕΕΔ πριν από την εκδήλωση μιας καταναλωτικής διαφοράς· εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης εν 
προκειμένω του αισθήματος ευθύνης των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών οργανώσεων· θεωρεί ότι είναι 
καθήκον των επιχειρήσεων και των ενώσεων επιχειρήσεων να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τους 
διαθέσιμους μηχανισμούς ΕΕΔ· προτείνει η αρχική αυτή πληροφόρηση να περιλαμβάνει μια αναφορά στη δυνα 
τότητα προσφυγής στην ΕΕΔ σε όλα τα συμβατικά έγγραφα που συντάσσουν οι επαγγελματίες που προσφεύγουν 
σε αυτήν, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας και τους τρόπους προσφυγής στα σχετικά συστήματα ΕΕΔ· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι στο πλαίσιο αυτής της απαίτησης θα πρέπει να αποφευχθούν πρόσθετες δαπάνες και πρόσθετη 
γραφειοκρατία· 

38. συνιστά, ως δυνητικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις, την καθιέρωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός σήματος 
ποιότητας σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε θέματα καταναλωτικών διαφορών, που να συνοδεύεται από κατευθυ 
ντήριες γραμμές στις οποίες θα αναγνωρίζονται οι βέλτιστες πρακτικές, ούτως ώστε οι καταναλωτές να αναγνω 
ρίζουν γρήγορα τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενεργά στα συστήματα ΕΕΔ· φρονεί ότι θα πρέπει πρώτα να 
διενεργηθεί ανάλυση κόστους/οφέλους για την εν λόγω πρόταση· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει 
την ορθή χρήση και επιβολή του σήματος αυτού· 

Επόμενα βήματα 

39. σημειώνει ότι επιβάλλεται βελτίωση της γενικότερης ενημέρωσης όσον αφορά τα δικαιώματα και την 
άσκησή τους καθώς και ειδικότερη πληροφόρηση για τα συστήματα ΕΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης, 
λειτουργίας και εγκατάστασή τους· θεωρεί ότι τα προγράμματα ενημέρωσης θα πρέπει επίσης να επισημαίνουν τα 
κύρια πλεονεκτήματα της επιλογής διαδικασίας ΕΕΔ, όπως το κόστος σε σχέση με την αντιδικία ενώπιον δικα 
στηρίου, τα ποσοστά επιτυχίας και η εξοικονόμηση χρόνου σε σχέση με τις δικαστικές διαδικασίες· υποστηρίζει ότι 
τα προγράμματα αυτά πρέπει να απευθύνονται ιδίως σε πολίτες και ΜΜΕ· πιστεύει ότι η ΕΕΔ παρέχεται κατά πλέον 
αποτελεσματικό τρόπον σε δίκτυο που βρίσκεται κοντά στους πολίτες και βάσει κοινής συνεργασίας με τα κράτη 
μέλη·
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40. καλεί ταυτόχρονα την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της καλύτερης ενημέρωσης των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων σχετικά με τις υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, η οδηγία 2008/52/ΕΚ για ορισμένα 
θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις· προτείνει για την επίτευξη του στόχου 
αυτού, να συμμετέχουν οι εθνικές αρχές, τα δικαστήρια, οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα εμπορικά επιμελητήρια, οι 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε καταναλωτές, οι ασφαλιστικές εταιρείες νομικής προστασίας και άλλοι αρμόδιοι 
οργανισμοί σε μια ολοκληρωμένη ενημερωτική εκστρατεία· ζητεί να παρασχεθεί οικονομική στήριξη για αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες· 

41. σημειώνει ότι η προσφυγή σε δικαστήρια για υποθέσεις μικροδιαφορών μέλη παραμένει σε ορισμένα κράτη 
μέλη εξαιρετικά περιορισμένη και ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα στους τομείς της ασφάλειας δικαίου, των 
γλωσσικών φραγμών και της διαφάνειας των διαδικασιών· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα 
δικαστικά αυτά όργανα κατά τη διατύπωση της νομοθετικής της πρότασης σχετικά με τη χρήση της ΕΕΔ σε 
υποθέσεις καταναλωτών στην ΕΕ· 

42. σημειώνει ότι ο συμβιβαστικός χαρακτήρας της ΕΕΔ σημαίνει ότι μια επίλυση διαφορών είναι πλέον πιθανόν 
να θεωρηθεί ως ένα ευνοϊκό και για τα δύο μέρη αποτέλεσμα και επισημαίνει το γεγονός ότι η συμμόρφωση με τις 
λύσεις που έχουν επιτευχθεί με την ΕΕΔ είναι σε γενικές γραμμές υψηλή· πιστεύει ως εκ τούτου, ότι ενημερωμένα 
στατιστικά στοιχεία όσον αφορά το γεγονός αυτό θα πρέπει να δημοσιεύονται παράλληλα με την πληροφόρηση 
της κοινής γνώμης για τις διαδικασίες ΕΕΔ· 

43. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε συνεργασία με τα κράτη μέλη σε ενημερωτικές εκστρατείες με σκοπό την 
περαιτέρω ενημέρωση και την εξοικείωση τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων με τα οφέλη που 
συνεπάγεται η χρήση του θεσμού αυτού. 

44. θεωρεί ότι οι ενημερωτικές εκστρατείες για την ΕΕΔ θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα 
εμπορικά επιμελητήρια, τις ενώσεις καταναλωτών και τις υπηρεσίες θεμιτού εμπορίου (ή αντίστοιχες υπηρεσίες) με 
σκοπό να εξασφαλιστεί μια καλά συντονισμένη και αποτελεσματική εκστρατεία· 

45. εκτιμά ότι η υποχρέωση ενημέρωσης των επιχειρήσεων συνιστά κοινή ευθύνη των δημόσιων αρχών και των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και συνιστά κάθε οργανισμός, στο επίπεδό του, να διεξαγάγει εκστρατείες ευαι 
σθητοποίησης καθώς και πιλοτικά έργα επί του θέματος αυτού· 

46. αναγνωρίζει ότι ένα από τα κύρια εμπόδια στη χρήση συστημάτων ΕΕΔ συνίσταται στην απροθυμία των 
επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε αυτούς τους μηχανισμούς· προτείνει τα εμπορικά επιμελητήρια, οι κεντρικές 
οργανώσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ καθώς και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις να 
υποχρεώνονται να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για την ύπαρξη της ΕΕΔ και για τα πιθανά οφέλη της χρήσης 
της, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα αποφυγής των δικαστικών διενέξεων εν τη γενέσει τους, το κύρος της 
επιχείρησης και, τέλος, τις δυνατότητες που προσφέρει η ΕΕΔ σε αντίθεση με μια διαιτητική ή δικαστική απόφαση 
για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των μερών, 

47. καλεί την Επιτροπή, βάσει των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και μιας σε βάθος αξιολόγησης επιπτώσεων, 
σύμφωνα με τους κανόνες για τη βελτίωση της νομοθεσίας, να εξετάσει τον καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών 
για την ΕΕΔ σε όλους τους τομείς, ενώ θα αναπτύσσει ταυτόχρονα τα υφιστάμενα συστήματα και θα προτρέπει τα 
κράτη μέλη και τους τομείς που καλύπτονται από τα εν λόγω συστήματα να αυξήσουν τη χρηματοδότηση, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ΕΕΔ, ενώ παρέχει στα ενεχόμενα μέρη μια χαμηλού κόστους εναλλακτική 
δυνατότητα, δεν θα πρέπει να εξελιχθεί σε απονομή δικαιοσύνης «σε τιμές ευκαιρίας»· 

* 

* * 

48. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.
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