ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΟΠΟ
Ο λφκνο απηφο έρεη ζθνπφ ηελ ξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη
εκπνξηθέο ππνζέζεηο σο θαη ηελ πεξαηηέξσ ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2008 γηα ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο
ππνζέζεηο σο θαη ζε ππνζέζεηο δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηε δηθαζηηθή κεζνιάβεζε, φπσο
απηή ξπζκίδεηαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΟΡΙΜΟΙ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
1. Ωο ηδησηηθή δηαθνξά θαιείηαη ε ακθηζβήηεζε πεξί ηελ χπαξμε, ηελ έθηαζε, ην
πεξηερφκελν ή ηα ππνθείκελα ηδησηηθνχ δηθαηψκαηνο, σο ηδησηηθά δε δηθαηψκαηα
ζεσξνχληαη ηα αλαγλσξηδφκελα απφ ην ηδησηηθφ δίθαην.
2. Ωο δηακεζνιάβεζε λνείηαη κηα δηαξζξσκέλε δηαδηθαζία αλεμαξηήησο νλνκαζίαο θαη
κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ ηδησηηθή απηνλνκία, ηελ
νπδεηεξφηεηα θαη ακεξνιεςία ηνπ δηακεζνιαβεηή, ζηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε
επηρεηξνχλ εθνπζίσο κε θαιφπηζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζπλαιιαθηηθή επζχηεηα λα
επηιχζνπλ κε ζπκθσλία κία δηαθνξά ηνπο κε ηε βνήζεηα δηακεζνιαβεηή.
3. Ωο δηακεζνιαβεηήο λνείηαη ηξίην πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη λα δηακεζνιαβήζεη κε
θαηάιιειν, απνηειεζκαηηθφ θαη ακεξφιεπην ηξφπν, δηεπθνιχλνληαο ηα ζπκκεηέρνληα
κέξε λα βξνπλ κηα θνηλά απνδεθηή ιχζε ηεο δηαθνξάο ηνπο. Ο δηακεζνιαβεηήο πξέπεη
λα είλαη λφκηκα δηαπηζηεπκέλνο.
4. Ωο δηαζπλνξηαθή δηαθνξά λνείηαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα
κέξε θαηνηθεί κνλίκσο ή δηακέλεη ζπλήζσο ζε θξάηνο-κέινο δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν
νπνηνπδήπνηε άιινπ κέξνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία:
α) ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο, αθφηνπ
αλέθπςε ε δηαθνξά·
β) έρεη δηαηαρζεί ε δηακεζνιάβεζε απφ δηθαζηήξην θξάηνπο-κέινπο·
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γ) θαηαηίζεηαη έλδηθν βνήζεκα, γηα ην παξαδεθηφ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ νπνίνπ, πθίζηαηαη
ππνρξέσζε δηακεζνιάβεζεο δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ή
δ) θιεζνχλ ηα κέξε απφ αξκφδην δηθαζηήξην.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο δηαζπλνξηαθή δηαθνξά λνείηαη θαη εθείλε γηα
ηελ νπνία αξρίδνπλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή δηαηηεζία χζηεξα απφ δηακεζνιάβεζε
κεηαμχ ησλ κεξψλ ζε θξάηνο-κέινο άιιν απφ εθείλν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ή ζπλήζνπο
δηακνλήο ησλ κεξψλ, θαηά ηελ πξνβιεπφκελε ζηα θαηά ηα αλσηέξσ ζηνηρεία α, β ή γ
εκεξνκελία.
ΑΡΘΡΟ 3
ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΓΙΑΦΟΡΔ
ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο, εθηφο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 5 ηνπ παξφληνο, κπνξνχλ λα ππαρζνχλ θαη νη αζηηθέο θαη εκπνξηθέο δηαθνξέο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πθηζηάκελεο ή κέιινπζεο, κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ,
αλ απηά έρνπλ ηελ εμνπζία λα δηαζέηνπλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ. Η ζπκθσλία ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ζηε
δηακεζνιάβεζε κπνξεί λα πεξηιεθζεί ζηα πξαθηηθά ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ πεξίπησζε
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η ζπκθσλία ησλ κεξψλ γηα
ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο πξέπεη λα πεξηγξάθεη
ην αληηθείκελν απηήο, δηέπεηαη δε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ γηα ηηο
ζπκβάζεηο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ
Πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε ρσξεί:
α) αλ ηα κέξε ζπκθσλήζνπλ λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ άξζξσλ,
β) αλ ηα κέξε θιεζνχλ λα πξνζθχγνπλ ζηε δηακεζνιάβεζε θαη ζπλαηλνχλ ζε απηή,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
γ) αλ ε ππαγσγή ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο ζηε δηακεζνιάβεζε δηαηαρζεί απφ δηθαζηηθή
αξρή άιινπ θξάηνπο κέινπο θαη ε ζρεηηθή ππαγσγή δελ πξνζβάιιεη ηα ρξεζηά ήζε θαη
ηελ Διιεληθή δεκφζηα ηάμε
δ) αλ ε ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο επηβάιιεηαη απφ ην
λφκν
2. Σν Γηθαζηήξην, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ηδησηηθή δηαθνξά, ε νπνία είλαη δπλαηφλ
λα ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
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πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ, κπνξεί, ζε θάζε ζηάζε ηεο δίθεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε
θαη ιακβάλνληαο ππφςε, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ, φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ηεο
θξηλφκελεο ππφζεζεο, λα θαιεί ηα κέξε λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηακεζνιάβεζεο γηα λα επηιχζνπλ ηε δηαθνξά. Δθφζνλ ηα κέξε ζπκθσλνχλ, ε ζρεηηθή
έγγξαθε ζπκθσλία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα πξαθηηθά ηνπ Γηθαζηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε
απηή ην Γηθαζηήξην αλαβάιιεη ππνρξεσηηθά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθάζηκν
κεηά ηελ πάξνδν ηξηκήλνπ θαη φρη πέξαλ ηνπ εμακήλνπ, κε ζπλππνινγηδφκελνπ ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δηθαζηηθψλ δηαθνπψλ. Δθφζνλ ηα δηάδηθα κέξε ή έλα εμ’
απηψλ παξίζηαληαη ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ δηα πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ, ε
πιεξεμνπζηφηεηα απηή θαιχπηεη θαη ηελ ζπκθσλία πεξί ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ζηε
δηακεζνιάβεζε.
3. Η ππαγσγή κίαο δηαθνξάο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο δελ
απνθιείεη ζε θακία πεξίπησζε ηε ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα απηήλ ζχκθσλα κε ηηο
νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
4. Ο Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαηά ην
εδάθην α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1756/1988, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη,
δηθαηνχηαη λα ζπζηήλεη ζε φζνπο θηινληθνχλ, λα πξνζπαζήζνπλ λα επηιχζνπλ ηε
δηαθνξά ηνπο δηα ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟΣΗΣΑ
Η ππνρξεσηηθή ππαγσγή ηδησηηθψλ δηαθνξψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο
θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο απφ ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν γηα απηέο,
ξπζκίδνληαη σο εμήο:
1. Γιαθοπέρ πος ςπάγονηαι ςποσπεωηικά ζηη διαδικαζία διαμεζολάβηζηρ
Α. Πξν πάζεο πξνζθπγήο ζην δηθαζηήξην θαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ζπδήηεζεο
ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο, νη παξαθάησ ηδησηηθέο δηαθνξέο ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηακεζνιάβεζεο:
α) Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ηδηνθηήηεο νξφθσλ ή δηακεξηζκάησλ απφ ηε ζρέζε
νξνθνθηεζίαο, νη δηαθνξέο απφ ηε ιεηηνπξγία απιήο θαη ζχλζεηεο θάζεηεο ηδηνθηεζίαο,
νη δηαθνξέο αθελφο αλάκεζα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηδηνθηεζίαο θαη’ νξφθνπο θαη θάζεηεο
ηδηνθηεζίαο θαη αθεηέξνπ ζηνπο ηδηνθηήηεο νξφθσλ, δηακεξηζκάησλ θαη θάζεησλ
ηδηνθηεζηψλ θαζψο επίζεο θαη δηαθνξέο πνπ εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ
άξζξσλ 1003 έσο 1032 ηνπ ΑΚ,
3

β) νη δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ απαηηήζεηο απνδεκίσζεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο γηα δεκίεο
απφ απηνθίλεην, αλάκεζα ζηνπο δηθαηνχρνπο ή ηνπο δηαδφρνπο ηνπο θαη εθείλνπο πνπ
έρνπλ ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε ή ηνπο δηαδφρνπο ηνπο, φπσο θαη απαηηήζεηο απφ
ζχκβαζε αζθάιηζεο απηνθηλήηνπ, αλάκεζα ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηνπο
αζθαιηζκέλνπο ή ηνπο δηαδφρνπο ηνπο, εθηφο αλ απφ ην δεκηνγφλν ζπκβάλ επήιζε
ζάλαηνο ή ζσκαηηθή βιάβε,
γ) νη δηαθνξέο απφ ακνηβέο,
δ) νηθνγελεηαθέο δηαθνξέο, εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαθνξψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 ζηνηρεία α,
β, γ θαη 2 ηνπ άξζξνπ 592 ΚΠνιΓ,
ε) Οη εξγαηηθέο δηαθνξέο, πιελ

ηεο πεξηπηψζεσο θαηά ηελ νπνία ν εξγαδφκελνο

επηιέγεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 636 ΑΚΠνιΓ. Δάλ θαηά ηεο εθδνζείζαο, ζχκθσλα κε
ηελ σο άλσ δηαδηθαζία, δηαηαγήο πιεξσκήο νθεηιφκελνπ κηζζνχ, αζθεζεί αλαθνπή
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 636ΑΚΠνιΓ, ν αλαθφπησλ-εξγνδφηεο,
ππνρξενχηαη λα πξνζθχγεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα
ζηε παξ. 1Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πεξί απαξαδέθηνπ ηεο ζπδήηεζεο ηεο αλαθνπήο
θαη επηβνιήο ρξεκαηηθψλ πνηλψλ.
ζη’) νη δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζε απαηηήζεηο απνδεκίσζεο αζζελψλ ή ησλ νηθείσλ ηνπο
ζε βάξνο ηαηξψλ θαη νη νπνίεο αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ.
δ) δηαθνξέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πξνζβνιή εκπνξηθψλ ζεκάησλ, δηπισκάησλ
επξεζηηερλίαο, βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ ή ππνδεηγκάησλ.
ε) δηαθνξέο πνπ πεγάδνπλ απφ πξάμεηο ηνπ ζαιαζζίνπ εκπνξίνπ

θαη

ηε

ρξεζηκνπνίεζε, ιεηηνπξγία ή λαπζηπινΐα πινίνπ.
ζ) νη δηαθνξέο απφ πξαθηνξεία ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο
κίζζσζεο, ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο θαη άιιεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ θαη θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, φηαλ ε ζρεηηθή απαίηεζε ηνπ δαλεηζηή
δελ είλαη εμνπιηζκέλε κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή εηδηθφ πξνλφκην.
η) νη δηαθνξέο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπκβάζεηο
θ) νη δηαθνξέο απφ ηελ ρνξήγεζε θαη ηελ ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ
Β. Γηθαηψκαηα ή αμηψζεηο ησλ κεξψλ ηεο ελ γέλεη δηαθνξάο, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη
ζηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δελ ππάγνληαη ζηελ, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο
ζπδήηεζεο ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο, δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο.
Άκα ην αλεπηηπρέο πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο θαη ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ
πξαθηηθνχ, θάζε κέξνο ηεο δηαθνξάο δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζην δηθαζηήξην φπσο
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λφκνο νξίδεη, πξνζθνκίδνληαο, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ζπδήηεζεο, ην πξαθηηθφ
απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο. Σν ίδην δηθαίσκα έρεη θάζε κέξνο ηεο δηαθνξάο γηα
θάζε θεθάιαην ησλ απαηηήζεψλ ηνπ ην νπνίν δελ ζπδεηήζεθε ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηακεζνιάβεζεο

απφ

ππαηηηφηεηα

ηνπ

άιινπ

κέξνπο,

θαίηνη

απηφ

ππαγφηαλ

ππνρξεσηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο αλεμαξηήησο ηνπ απνηειέζκαηνο
απηήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην έλα κέξνο ηεο δηαθνξάο δελ πξνζέξρεηαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο, αλ θαη έρεη θιεζεί λνκφηππα πξνο ηνχην, ν
δηακεζνιαβεηήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη ην άιιν κέξνο δηθαηνχηαη λα
πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην, επηζπλάπηνληαο ζηελ αγσγή ή άιιν έλδηθν βνήζεκα
αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, κε ηελ απφθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ πνπ επηιακβάλεηαη ηεο δηαθνξάο επηβάιιεηαη ζην δηάδηθν κέξνο ην νπνίν
δελ πξνζήιζε ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο, αλ θαη θιήζεθε λνκφηππα πξνο
ηνχην, ρξεκαηηθή πνηλή πνζνχ 1.000 έσο 5.000 επξψ, ζπλεθηηκσκέλεο ηεο ελ γέλεη
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηελ κε πξνζέιεπζε ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο. Δπηπιένλ
δε ρξεκαηηθή πνηλή πνζνζηνχ 0,2% επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο ζε πεξίπησζε
ήηηαο ηνπ θαη πνζνζηνχ 0,1% επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο ζε πεξίπησζε ελ κέξεη
ήηηαο απηνχ. Οη παξαπάλσ ρξεκαηηθέο πνηλέο πεξηέξρνληαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη
ζπληζηνχλ δεκφζηα έζνδα. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ
γξακκαηέα ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
Γ. Γηα ηε δηαδηθαζία πξνζθπγήο ζηε δηακεζνιάβεζε εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
2. Τποσπέωζη ενημέπωζηρ από ηο δικηγόπο
Πξν ηεο πξνζθπγήο ζην δηθαζηήξην, ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη
ηνλ εληνιέα ηνπ, εγγξάθσο, γηα ηε δπλαηφηεηα απφπεηξαο δηακεζνιαβεηηθήο
δηεπζέηεζεο ηεο δηαθνξάο, εθφζνλ πιεξνχληαη

νη πξνυπνζέζεηο πξνζθπγήο ζε

δηακεζνιάβεζε, θαζψο θαη γηα ηελ ηπρφλ ππνρξεσηηθή ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ή
κέξνπο απηήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο
ζπδήηεζεο ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο. Σν ελεκεξσηηθφ έγγξαθν, ζχκθσλα κε ην
παξάξηεκα (Α) ηνπ παξφληνο, ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εληνιέα θαη
ηνλ πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνπ θαη θαηαηίζεηαη κε ην εηζαγσγηθφ δηθφγξαθν ηεο αγσγήο
ή άιινπ έλδηθνπ βνεζήκαηνο επί πνηλή απαξάδεθηνπ ηεο ζπδήηεζήο ηνπ.
3. Γιαδικαζία Πποζθςγήρ ζηη Γιαμεζολάβηζη
Α. Πξν πάζεο πξνζθπγήο ζην δηθαζηήξην θαη γηα ηηο δηαθνξέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ ν δηθεγφξνο ηνπ αηηνχκελνπ δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ππνρξενχηαη,
αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπ έλδηθνπ αληηθεηκέλνπ, λα ππνβάιιεη ζε δηακεζνιαβεηή
απφ ηε ιίζηα δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο,
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Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αίηεκα πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηακεζνιάβεζεο, παξαδίδνληάο ηνπ ζπκπιεξσκέλν ελεκεξσηηθφ έληππν, ζχκθσλα κε
ην Παξάξηεκα (Β) ηνπ Παξφληνο. Ο δηακεζνιαβεηήο θαιεί ηνλ πξνζθεχγνληα θαζψο
θαη ην αληίδηθν κέξνο γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαο
δηακεζνιάβεζεο. Η θιήζε γίλεηαη εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά ή κε θάζε άιιν λφκηκν
ηξφπν. Η ζπλεδξίαζε ιακβάλεη ρψξα κεηά απφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15)
θαη πάλησο ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο
γλσζηνπνίεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο ζην άιιν ή ζηα άιια κέξε ελψ ε
δηακεζνιάβεζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ησλ επνκέλσλ ελελήληα (90)
εκεξψλ πνπ εθθηλνχλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. Σα κέξε
δχλαηαη λα ζπκθσλνχλ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ελελήληα (90) εκεξψλ γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εμήληα (60) εκέξεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
1 έσο 31 Απγνχζηνπ δελ ππνινγίδεηαη ζηηο παξαπάλσ πξνζεζκίεο. Σα κέξε
παξίζηαληαη ππνρξεσηηθά, κεηά ησλ πιεξεμνχζησλ δηθεγφξσλ ηνπο πιελ ησλ
πεξηπηψζεσλ ησλ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ θαη κηθξνδηαθνξψλ.
Β. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή ε θπζηθή παξνπζία ακθνηέξσλ
ησλ κεξψλ θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή ζηνλ ίδην ηφπν θαη ρξφλν, ε ζπλεδξία ηεο
δηακεζνιάβεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί

κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο

κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή άιινπ ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο ζην νπνίν έρεη
πξφζβαζε ην άιιν ή ηα άιια κέξε ηεο δηαθνξάο. Η δηαδηθαζία ηειεδηάζθεςεο κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζσ γξαθείνπ άιινπ δηαπηζηεπκέλνπ δηακεζνιαβεηή πνπ
εδξεχεη ζηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο, εγθαηαζηάζεσο ή έδξαο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ
κεξψλ ηεο δηαθνξάο.
Η δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζσ ειεθηξνληθήο
πιαηθφξκαο ε νπνία ηπγράλεη έγθξηζεο κε θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
θαη ξπζκίδεη θάζε αλαγθαία ηερληθή, δηνηθεηηθή ή άιιε ιεπηνκέξεηα.
Γ.

Δάλ κεηά ηελ αξρηθή ζπλεδξία ηεο δηακεζνιάβεζεο ηα κέξε ηεο δηαθνξάο δελ

ζπκθσλήζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο, ηφηε ζεσξείηαη φηη έρεη
πιεξσζεί ε ππνρξέσζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζπληαζζφκελνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ.
4. Η ππνρξεσηηθή ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο δελ εθαξκφδεηαη, φηαλ
ε πξφζθιεζε πεξί πξνζθπγήο ζε απηή, πεξηιακβάλεη πξφζσπν ή πξφζσπα αγλψζηνπ
δηακνλήο.
5. ε πεξίπησζε ζχλαςεο ζπκθσλίαο δηακεζνιάβεζεο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ
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παξφληνο λφκνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3
ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαθνξάο, εθφζνλ
είλαη δεθηηθφ δηακεζνιάβεζεο.
6. ε θάζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ
δηακεζνιαβεηή, απηφο νξίδεηαη, κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε εθ ησλ κεξψλ, απφ ηελ
Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο, ιακβάλεη γηα ηνλ
νξηζκφ απηφ ππφςε ηεο, ην είδνο ηεο δηαθνξάο πνπ άγεηαη πξνο δηακεζνιάβεζε θαζψο
θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ δηακεζνιαβεηή φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 26 αξ. 4,
σο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηακεζνιαβήζεσλ πνπ έρεη δηεμάγεη, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ
ην άξζξν 20 ηνπ παξφληνο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ
1. ηε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο ηα κέξε παξίζηαληαη κεηά ηνπ πιεξεμνπζίνπ
δηθεγφξνπ ηνπο.
2. Ο δηακεζνιαβεηήο νξίδεηαη απφ ηα κέξε ή απφ ηξίην πξφζσπν ηεο θνηλήο ηνπο
επηινγήο. Ο δηακεζνιαβεηήο είλαη έλαο (1), εθηφο αλ ηα κέξε ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο
φηη νη δηακεζνιαβεηέο ζα είλαη πεξηζζφηεξνη.
3.

Ο ρξφλνο, ηφπνο θαη ινηπέο δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηεμαγσγήο ηεο

δηακεζνιάβεζεο θαζνξίδνληαη απφ ην δηακεζνιαβεηή ζε ζπκθσλία κε ηα κέξε. ηελ
πεξίπησζε

πνπ

δελ ππάξρεη

ζπκθσλία

ησλ κεξψλ γηα

ηα

παξαπάλσ,

ν

δηακεζνιαβεηήο δχλαηαη λα δηεμάγεη ηε δηακεζνιάβεζε θαηά ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν θξίλεη
πξνζθνξφηεξν ιακβαλνκέλσλ ππφςηλ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηαθνξάο
ησλ κεξψλ.
4. Η δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο έρεη εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ ηεξνχληαη
πξαθηηθά εθηφο αλ ηα κέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά. Ο δηακεζνιαβεηήο κπνξεί, θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλαληάηαη κε θαζέλα απφ ηα
κέξε είηε ρσξηζηά είηε απφ θνηλνχ. Πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ αληιεί ν δηακεζνιαβεηήο
θαηά ηηο ρσξηζηέο επηθνηλσλίεο ηνπ κε ην έλα κέξνο δελ θνηλνινγνχληαη ζην άιιν κέξνο
ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ άιινπ κέξνπο. Όιεο νη ελέξγεηεο ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη
ησλ κεξψλ γηα ηελ επίηεπμε ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο κεηαμχ ηνπο δηαθνξάο
δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη εηιηθξίλεηαο θαη ηεο δηαξθνχο ακεξνιεςίαο
ηνπ δηακεζνιαβεηή έλαληη απηψλ. Σα κέξε κπνξνχλ, ζε θάζε πεξίπησζε, λα
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ζπκθσλήζνπλ σο δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο
θαλφλεο πνπ πξνβιέπνπλ θέληξα θαη νξγαληζκνί δηακεζνιάβεζεο.
5. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ εγγξάθσο
πεξί ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ή κε ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο. Η ζπκθσλία απηή δηέπεηαη απφ
ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ. Σα κέξε, δχλαληαη πεξαηηέξσ λα
ζπκθσλήζνπλ φηη ζα ηεξήζνπλ εκπηζηεπηηθφ θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο, ζηελ
νπνία ελδέρεηαη λα θαηαιήμνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο, εθηφο αλ ε
θνηλνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο ή απηφ
επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο.
6. Οη δηακεζνιαβεηέο, ηα κέξε, νη πιεξεμνχζηνη απηψλ θαη φζνη ζπκκεηείραλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο δελ εμεηάδνληαη σο κάξηπξεο
ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ή ζε δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο, εθηφο αλ απηφ επηβάιιεηαη γηα
ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλειηθφηεηαο ή ηεο ζσκαηηθήο
αθεξαηφηεηαο θαη ςπρηθήο πγείαο θπζηθνχ πξνζψπνπ.
7. Με ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Πνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ησλ Αλαθξηηψλ θαη
ησλ Δηζαγγειέσλ, θαζψο θαη ηεο αληίζεηεο θαη ξεηήο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ, νη απφςεηο
θαη νη πξνηάζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ ηα κέξε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
δηακεζνιάβεζεο, νη ηπρφλ απφςεηο ηνπ δηακεζνιαβεηή πξνο ηα κέξε γηα ηελ επίηεπμε
ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ε ηπρφλ εθθξαζζείζα βνχιεζε ησλ κεξψλ γηα
απνδνρή θάπνηαο εθ ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ θαζψο θαη φπνηεο δειψζεηο ησλ
κεξψλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο, δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ
απνδεηθηηθά κέζα ελψπηνλ πνιηηηθνχ δηθαζηεξίνπ ή δηαηηεηηθνχ δηθαζηεξίνπ

ζε

πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο. Η παξαπάλσ απαγφξεπζε δελ
εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ.
8. Ο δηακεζνιαβεηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδερζεί ην δηνξηζκφ ηνπ θαη θαηά
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ επζχλεηαη κφλν γηα δφιν ή βαξεία ακέιεηα,
αλεμαξηήησο ηεο ηπρφλ πεηζαξρηθήο ή πνηληθήο επζχλεο ηνπ, φπσο λφκνο νξίδεη.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΚΣΔΛΔΣΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΙΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ
1. Ο δηακεζνιαβεηήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη:
α) ην νλνκαηεπψλπκν, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ δηακεζνιαβεηή,
β) ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο δηακεζνιάβεζεο,
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γ) ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ κεξψλ πνπ πξνζέθπγαλ ζηε δηακεζνιάβεζε θαζψο θαη ηα
νλφκαηα ησλ πιεξεμνχζησλ δηθεγφξσλ ηνπο,
δ) ηε ζπκθσλία κε ηελ νπνία ηα κέξε πξνζέθπγαλ ζηε δηακεζνιάβεζε,
ε) ηα πιήξε ζηνηρεία ηπρφλ άιισλ πξνζψπσλ ηα νπνία κεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο,
ζη’) ηε ζπκθσλία ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ηα κέξε θαηά ηε δηακεζνιάβεζε ή ηε
δηαπίζησζε ηεο απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο.
2. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο, ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
δηακεζνιαβεηή, ηα κέξε θαη ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ηνπο θαη θάζε κέξνο
δηθαηνχηαη λα παξαιάβεη απφ έλα ηζφθπξν πξαθηηθφ, ην νπνίν θαη δχλαηαη λα θαηαζέζεη
νπνηεδήπνηε, απνθιεηζηηθά, ζηελ γξακκαηεία ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ
πνπ έιαβε ρψξα ε δηακεζνιάβεζε. Καηά ηελ θαηάζεζε ππνβάιιεηαη παξάβνιν πνζνχ
πελήληα (50) επξψ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ. Η δαπάλε γηα ην παξάβνιν βαξχλεη ηνλ θαηαζέηε, εθηφο θαη αλ ηα κέξε
ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά.
3. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο, ην πξαθηηθφ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη
κφλν απφ ην δηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο νθείιεη λα κλεκνλεχζεη φηη ηα κέξε δελ
θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία.
4. Απφ ηελ θαηάζεζε ζηελ γξακκαηεία ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, ην πξαθηηθφ
δηακεζνιάβεζεο, εθφζνλ πεξηέρεη ζπκθσλία ησλ κεξψλ γηα χπαξμε αμίσζεο πνπ
κπνξεί λα εθηειεζηεί αλαγθαζηηθά, απνηειεί ηίηιν εθηειεζηφ ζχκθσλα κε ην εδάθην γ’
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 904 ηνπ ΚΠνιΓ. Σν απφγξαθν γηα ηελ εθηέιεζε
εθδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 915 έσο 918 ηνπ ΚΠνιΓ, απφ ηνλ
Γηθαζηή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, ζηε γξακκαηεία ηνπ νπνίνπ θαηεηέζε ην
πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο, ρσξίο λα επηβάιινληαη άιια έμνδα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ
επηζπεχδνληα δηάδηθν.
5. Δάλ ε ζπκθσλία πνπ πεξηέρεηαη ζην πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο πεξηιακβάλεη θαη
δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ δηθαηνπξαμίεο νη νπνίεο ππφθεηληαη εθ ηνπ λφκνπ ζε
ζπκβνιαηνγξαθηθφ

ηχπν,

νη

δηαηάμεηο

απηέο

πξέπεη

λα

πεξηβιεζνχλ

ην

ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη φιεο νη ξπζκίζεηο πνπ
δηέπνπλ ηε ζχληαμε ηέηνησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ηε κεηαγξαθή
ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 8
9

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΙ
ΑΠΟΒΔΣΙΚΔ ΠΡΟΘΔΜΙΔ
Η θαηάξηηζε έγθπξεο ζπκθσλίαο γηα πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε θαζψο θαη ε
θιήζε γηα ππνρξεσηηθή πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλαζηέιιεη ηελ παξαγξαθή θαη ηελ απνζβεζηηθή πξνζεζκία
άζθεζεο ησλ αμηψζεσλ θαη δηθαησκάησλ θαζψο θαη ηηο δηθνλνκηθέο πξνζεζκίεο
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 261, 262 θαη 263 ηνπ ΑΚ, ε παξαγξαθή θαη ε απνζβεζηηθή
πξνζεζκία πνπ αλεζηάιεζαλ, αξρίδνπλ θαη πάιη έμη (6) κήλεο κεηά ηε ζχληαμε ηνπ
πξαθηηθνχ απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο ή απφ ηελ επίδνζε δήισζεο
απνρψξεζεο απφ ηε δηακεζνιάβεζε απφ θαζέλα ησλ κεξψλ ζην άιιν κέξνο θαη
ηνλ δηακεζνιαβεηή ή ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν νινθιήξσζε ή θαηάξγεζε ηεο
δηακεζνιάβεζεο. Δάλ ε ζπκθσλία πνπ πεξηέρεηαη ζην πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο
πεξηιακβάλεη αηξέζεηο ή πξνζεζκίεο (άξζξα 201, 202, 210 ΑΚ) ή νπνηαδήπνηε
άιιε πξνυπφζεζε ηζρχνο ηεο, ε θαηά ηα αλσηέξσ παξαγξαθή θαη ε απνζβεζηηθή
πξνζεζκία πνπ αλεζηάιεζαλ, επαλεθθηλνχλ θαη πάιη έμη (6) κήλεο κεηά ηελ
πιήξσζε ηεο αηξέζεσο ή ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ή ηεο πξνυπφζεζεο.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ
1 . Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέιε,
πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ θαηά ηνπο λφκηκνπο
ηχπνπο, σο εμήο:
1.

Πέληε δηθαζηηθνχο ή εηζαγγειηθνχο ιεηηνπξγνχο ηεο πνιηηηθήο θαη

πνηληθήο δηθαηνζχλεο, εθ ησλ νπνίσλ έλαο κε βαζκφ Αξενπαγίηε ή
Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη νη ινηπνί κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Πξνέδξνπ
Πξσηνδηθψλ ή Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ κε εκπεηξία ή εμεηδίθεπζε ζηε
δηακεζνιάβεζε, κεηά απφ γλψκε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ.
2.

Γχν θαζεγεηέο, ελ ελεξγεία ή νκφηηκνη, αλσηάησλ εθπαηδεπηηθψλ

ηδξπκάησλ, κε εκπεηξία ζηε δηακεζνιάβεζε, πξνεξρφκελνπο απφ πεξηζζφηεξα
ηνπ ελφο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηνπιάρηζηνλ δε έλαο απφ Ννκηθή ρνιή.
3.

Γχν δηαπηζηεπκέλνπο δηακεζνιαβεηέο - εθπξνζψπνπο ηεο νινκέιεηαο

ησλ δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο κεηά απφ γλψκε ηεο ελ ιφγσ νινκέιεηαο
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4.

Σξεηο εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ εθ ησλ ππεξεηνχλησλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ή
ζην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ Τπνπξγνχ Γ.Γ.Α.Γ σο εηδηθφ επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ ή σο εηδηθνί ζπλεξγάηεο
5.

Έλα δηακεζνιαβεηή εθπξφζσπν επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο

κεηά απφ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο, ε νπνία αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
6.

Γχν δηακεζνιαβεηέο κεηά απφ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο, ε νπνία

αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
2. Πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηακεζνιάβεζεο νξίδεηαη ν αξραηφηεξνο εθ
ησλ δηθαζηηθψλ θαη εηζαγγειηθψλ ιεηηνπξγψλ.
3. Όια ηα παξαπάλσ κέιε νξίδνληαη κε ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαηά ηελ
ίδηα δηαδηθαζία.
4. Καλέλα κέινο απφ ηελ αλσηέξσ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο, θαζψο
θαη ηπρφλ ηξίηα πξφζσπα πνπ δηνξίδνληαη σο κέιε ζε θάπνηα απφ ηηο
ππνεπηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεξεί ή λα
δηαηεξνχζε, ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία δηεηία, νπνηνπδήπνηε είδνπο ζρέζε κε
θνξείο εθπαίδεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
5. Η ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα
κία αθφκα ζεηεία. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
Γηακεζνιάβεζεο δελ αληηθαζίζηαληαη εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ φηη απψιεζαλ ηελ
ηδηφηεηα ππφ ηελ νπνία δηνξίζζεθαλ ζε απηήλ.
6. Υξέε Γξακκαηέα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηακεζνιάβεζεο εθηειεί έλαο ή
πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ή ησλ Γηθαζηεξίσλ ή άιιεο Γεκφζηαο
Τπεξεζίαο ή ΝΠΓΓ, νη νπνίνη δηαηίζεληαη κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε
απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο. Γηα ηε δηάζεζε
εθδίδεηαη Τπνπξγηθή Απφθαζε θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο πεξί
απφζπαζεο ή δηάζεζεο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο Γηακεζνιάβεζεο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ
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1. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο είλαη αξκφδηα λα επηιακβάλεηαη θάζε
δεηήκαηνο, αθφκε θαη αλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηνλ παξφληα λφκν, πνπ
αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο.
2. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο δχλαηαη λα ζπζηήλεη, θαηά ηελ θξίζε
ηεο, ππνεπηηξνπέο γηα ηελ ηαρεία επίιπζε δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη αλσηέξσ ππνεπηηξνπέο ζα απαξηίδνληαη απφ
κέιε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηακεζνιάβεζεο, εθηφο αλ ζηνλ παξφληα λφκν
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ρσξίο λα πθίζηαηαη ν πεξηνξηζκφο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ
κέινπο ζε παξαπάλσ απφ κία ππνεπηηξνπή. Οη ππνεπηηξνπέο απηέο ζα
εμνπζηνδνηνχληαη ξεηά απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο γηα ηελ
νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ επηιακβάλνληαη, εθηφο αλ εηδηθφηεξα
νξίδεηαη

ζηνλ

παξφληα

λφκν

φηη

αξκφδηα

είλαη

ε

Κεληξηθή

Δπηηξνπή

Γηακεζνιάβεζεο ζε νινκέιεηα.
3. ε θάζε πεξίπησζε, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο ζπγθξνηεί
ππνρξεσηηθά ηέζζεξηο (4) βαζηθέο ππνεπηηξνπέο, ε ζεηεία ησλ νπνίσλ είλαη
δηεηήο, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη εηδηθφηεξα, κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) «Δπηηξνπή Μεηξψνπ Γηακεζνιαβεηψλ», ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε
ηνπ Μεηξψνπ ησλ Γηακεζνιαβεηψλ, γηα θάζε ζρεηηθφ δήηεκα ή έθδνζε πξάμεο
πνπ αθνξά ην ηεξνχκελν Μεηξψν θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ εηήζησλ Δθζέζεσλ
Πεπξαγκέλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
β) «Δπηηξνπή Γενληνινγίαο θαη Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ», ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα
ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ
ηνλ παξφληα λφκν, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πεηζαξρηθνχ Γηθαίνπ θαη ηελ
επηβνιή πεηζαξρηθψλ πνηλψλ. Η ζχλζεζε ηεο ππνεπηηξνπήο απηήο γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Δ.1. ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
γ) «Δπηηξνπή Διέγρνπ Φνξέσλ Δθπαίδεπζεο», ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα θάζε
δήηεκα πνπ αθνξά ηνπο Φνξείο Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηψλ.
δ) «Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ», ε νπνία είλαη αξκφδηα θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ
εμεηαδφκελσλ πξνο ην ζθνπφ ηεο δηαπίζηεπζεο ησλ ππνςήθησλ δηακεζνιαβεηψλ.
Η Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ απαξηίδεηαη απφ ηξία (3) κέιε, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ
ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο, κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο, εθ ησλ
νπνίσλ κειψλ έλαο, ηνπιάρηζηνλ, ζα είλαη δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, ν νπνίνο θαη
πξνεδξεχεη ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο. Η Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ έρεη ζηε δηαθξηηηθή ηεο
επρέξεηα θαη αλαιφγσο ηνπ εθάζηνηε ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εμεηαδφκελσλ λα
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νξίδεη δχν (2) επηπιένλ κέιε, ρσξίο αλαπιεξσηέο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ
ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ δηακεζνιαβεηή.
4. Η δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ θαη ησλ λφκηκσλ αλαπιεξσηψλ ηνπο, ζηηο
παξαπάλσ ππνεπηηξνπέο, φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ ζα ηηο απαξηίδνπλ,
θαζνξίδεηαη ειεχζεξα απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο, εθηφο αλ
άιισο θαζνξίδεηαη εηδηθφηεξα. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσ κειψλ ζηηο
ππνεπηηξνπέο ιακβάλνληαη ππφςε, κεηαμχ άιισλ, δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ απηψλ κε άιιεο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο ηνπ θχξηνπ επαγγέικαηφο ηνπο.
5. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο,
ελψ έρεη ζπζηαζεί εηδηθφηεξε ππνεπηηξνπή θαη έρεη εμνπζηνδνηεζεί απφ ηελ πξψηε
γηα ηε δηεπζέηεζε δεηεκάησλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, αξκφδηα θξίλεηαη ε
ππνεπηηξνπή, εθηφο αλ ιφγσ εηδηθφηεξεο πεξίπησζεο αξκφδηα θξίλεηαη ε πξψηε
ζε νινκέιεηα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΧΝ- ΚΧΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ-ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ
ΓΙΚΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΧΝ
1. Οη δηακεζνιαβεηέο πξέπεη λα είλαη: α) απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ή θάηνρνη ηζνδχλακνπ πηπρίνπ ηεο αιινδαπήο, β) εθπαηδεπκέλνη απφ
Φνξέα εθπαίδεπζεο δηακεζνιαβεηψλ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή
Γηακεζνιάβεζεο ή θάηνρνη ηίηινπ δηαπίζηεπζεο απφ άιιν θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, γ)
δηαπηζηεπκέλνη απφ απηήλ θαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ
πνπ

ηεξείηαη

Γηθαησκάησλ.

ζην

Τπνπξγείν

ηελ πεξίπησζε

Γηθαηνζχλεο,
θαηά

Γηαθάλεηαο

ηελ νπνία

θαη

Αλζξσπίλσλ

απφθνηηνο ηξηηνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο ή θάηνρνο ηζνδχλακνπ πηπρίνπ ηεο αιινδαπήο είλαη θαη θάηνρνο
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ΑΔΙ ή ηζνδπλάκνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο, κε
αληηθείκελν ηελ δηακεζνιάβεζε, δελ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηεπζεί,
πεξαηηέξσ εθπαίδεπζή ηνπ απφ Φνξέα εθπαίδεπζεο δηακεζνιαβεηψλ, νχηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο.
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2. Ο δηακεζνιαβεηήο αλαιακβάλεη θαζήθνληα κφλν εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε
ηνπ, κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηακεζνιάβεζεο
ζχκθσλα κε ηελ θαηάιιειε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε θαη
ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηέρεη.
3. Ο δηακεζνιαβεηήο δηεμάγεη ηε δηακεζνιάβεζε ηεξψληαο ηνλ θψδηθα
δενληνινγίαο.
4. Ο δηακεζνιαβεηήο δχλαηαη λα πξνβάιεη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη,
ππφ ηνλ φξν φηη ελεξγεί θαηά ηξφπν επαγγεικαηηθφ, εηιηθξηλή θαη αμηνπξεπή.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΜΔΡΟΛΗΦΙΑ - ΟΤΓΔΣΔΡΟΣΗΣA
1. Ο δηακεζνιαβεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεξγεί έλαληη ησλ κεξψλ θαηά
ηξφπν

απαιιαγκέλν

απφ

πξνζσπηθέο

πξνηηκήζεηο,

πεπνηζήζεηο

θαη

πξνθαηαιήςεηο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή θαη δηεπθφιπλζε φισλ
ησλ κεξψλ ζην πιαίζην ηεο δηακεζνιάβεζεο.
Ο δηακεζνιαβεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ αλαιάβεη εξγαζία θαη, εάλ έρεη ήδε
αλαιάβεη, λα κελ ηελ ζπλερίζεη, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαζηήζεη γλσζηέο ζηα
κέξε πεξηζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ή λα δψζνπλ ηελ εληχπσζε φηη
επεξεάδνπλ ηελ ακεξνιεςία ηνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ν δηακεζνιαβεηήο
επηηξέπεηαη λα αλαιάβεη θαζήθνληα δηακεζνιάβεζεο ή λα εμαθνινπζεί λα ηα αζθεί
κφλν κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ησλ κεξψλ θαη εθφζνλ είλαη βέβαηνο φηη είλαη ζε
ζέζε λα δηεμαγάγεη ηε δηακεζνιάβεζε κε πιήξε ακεξνιεςία.
2. Ο δηακεζνιαβεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξακέλεη νπδέηεξνο σο πξνο ην
απνηέιεζκα ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη δελ επηηξέπεηαη λα θαηεπζχλεη ηα κέξε θαη λα
ηνπο επηβάιιεη ηε ιχζε πνπ ελδερνκέλσο ν ίδηνο πξνθξίλεη. Γχλαηαη, κφλν εθφζνλ
φια ηα κέξε ην επηζπκνχλ λα δηαηππψζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε, ε νπνία,
φκσο, δελ είλαη δεζκεπηηθή.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ - ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ
1. Ο δηακεζνιαβεηήο δελ επηηξέπεηαη λα αλαιάβεη εξγαζία θαη, εάλ ηελ έρεη ήδε
αλαιάβεη δελ επηηξέπεηαη λα ηε ζπλερίζεη, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ θαηαζηήζεη
γλσζηέο ηηο ηπρφλ πεξηζηάζεηο νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ή λα δψζνπλ
ηελ εληχπσζε φηη επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ.
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2. Ο δηακεζνιαβεηήο ππνρξενχηαη λα κελ αλαιάβεη θαζήθνληα θαη, εάλ έρεη ήδε
αλαιάβεη, λα κελ εμαθνινπζήζεη λα ηα αζθεί, ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ κε ηε δηακεζνιάβεζε.
χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ππάξρεη, ηδίσο, ζηηο πεξηπηψζεηο:
α) πξνζσπηθήο ή επαγγεικαηηθήο ζρέζεο ηνπ δηακεζνιαβεηή κε έλα απφ ηα κέξε
ή ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο ή ιήςεο ακνηβήο ζην παξειζφλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε
νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε.
β) νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνχ ή άιινπ ζπκθέξνληνο, άκεζνπ ή έκκεζνπ, απφ ηελ
έθβαζε ηεο δηακεζνιάβεζεο
γ) αλάκημεο ηνπ δηακεζνιαβεηή, θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζην αληηθείκελν ηεο
δηαθνξάο,
δ) ελέξγεηαο, θαηά ην παξειζφλ, ηνπ ίδηνπ ηνπ δηακεζνιαβεηή ή ζπλεξγάηε ηνπ ή
άιινπ ζηειέρνπο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ νπνία εξγάδεηαη, γηα θάπνην απφ ηα κέξε, κε
ηδηφηεηα άιιε πιελ ηνπ δηακεζνιαβεηή
ε) νπνηαζδήπνηε κνξθήο επαγγεικαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ δηακεζνιαβεηή κε
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζε έλα απφ
ηα

ζπκκεηέρνληα

κέξε

γηα

ζέκαηα

πνπ

αθνξνχλ

ην

αληηθείκελν

ηεο

δηακεζνιάβεζεο
3. Ο δηακεζνιαβεηήο ππνρξενχηαη πξηλ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λα
γλσζηνπνηήζεη ζηα κέξε εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.
Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρεη θαη εάλ αλαθαλεί ηέηνηα πεξίπησζε κεηά ηελ αλάιεςε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηακεζνιάβεζεο.
4. ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ν δηακεζνιαβεηήο επηηξέπεηαη θαη’
εμαίξεζε λα αλαιάβεη θαζήθνληα θαη, εάλ ηα έρεη ήδε αλαιάβεη λα εμαθνινπζήζεη
λα ηα αζθεί, κφλν κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ησλ κεξψλ θαη εθφζνλ είλαη βέβαηνο φηη
είλαη ζε ζέζε λα δηεμαγάγεη ηε δηακεζνιάβεζε κε ηξφπν πνπ λα κελ ππνλνκεχεη
ηελ αθεξαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
5. Μεηά ηελ πεξάησζε ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκά
ηεο, δελ επηηξέπεηαη ζην δηακεζνιαβεηή λα επηιεθζεί ππφ άιιε επαγγεικαηηθή
ηδηφηεηα

γηα ηε

ζπγθεθξηκέλε

ππφζεζε, ζηελ νπνία άζθεζε

θαζήθνληα

δηακεζνιαβεηή, κεηαμχ ησλ ηδίσλ κεξψλ.
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΡΥΗ ΣΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΒΟΤΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΡΧΝ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
1. Ο δηακεζνιαβεηήο ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη ηε δηακεζνιάβεζε κε βάζε ηελ
αξρή ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο ησλ κεξψλ. Ο δηακεζνιαβεηήο κεξηκλά νχησο ψζηε
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ηα κέξε λα θαηαλννχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα
αθνινπζεζεί, θαζψο θαη ην ξφιν απηνχ θαη φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ,
ελεκεξψλνληαο ηα κέξε φηη είλαη ειεχζεξα αλά πάζα ζηηγκή λα απνρσξήζνπλ
απφ ηε δηαδηθαζία ρσξίο αηηηνινγία ή πνηλή.
2. Ο δηακεζνιαβεηήο βεβαηψλεηαη, ηδίσο, φηη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
δηακεζνιάβεζεο ηα κέξε έρνπλ θαηαλνήζεη θαη ζπκθσλήζεη ξεηψο ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκθσλίαο γηα ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ηνπο ζηε
δηακεζνιάβεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ελδερνκέλσο
δηέπνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο πνπ βαξχλνπλ ην δηακεζνιαβεηή θαη ηα κέξε.
3. Ο δηακεζνιαβεηήο κεξηκλά γηα ηελ πξνζήθνπζα δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη
δηαζθαιίδεη φηη ηα κέξε έρνπλ επαξθή δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε απηή.
4. Ο δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα πεξαηψζεη ηε δηακεζνιάβεζε, κεηά απφ
αηηηνινγεκέλε ελεκέξσζε ησλ κεξψλ, εθφζνλ:
α) επέξρεηαη δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο ε νπνία είλαη πξνθαλψο αληίζεηε πξνο ηα
ρξεζηά ήζε ή ηε δεκφζηα ηάμε, ή
β) ζεσξεί φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο είλαη απίζαλν λα νδεγήζεη ζηε
δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο.
5. Ο δηακεζνιαβεηήο ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί φηη ε δηεπζέηεζε πνπ ζα εμεπξεζεί γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο
είλαη πξντφλ γλψζεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο ζπλαίλεζεο φισλ ησλ κεξψλ, θαζψο
επίζεο θαη φηη φια ηα κέξε θαηαλννχλ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο.
6. Ο δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηα κέξε γηα ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ
λα θαηαζηήζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, εθηειεζηή.

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ
1.Ο δηακεζνιαβεηήο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί απφξξεηεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, νη
νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε δηακεζνιάβεζε ή ζε ζρέζε κε απηήλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ή έρεη δηεμαρζεί
δηακεζνιάβεζε, εθηφο αλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξάμεη δηαθνξεηηθά απφ δηάηαμε
λφκνπ ή γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο ή ηα κέξε ζπλαηλνχλ ξεηά ζηελ απνθάιπςε
ησλ πιεξνθνξηψλ.
2.Ο δηακεζνιαβεηήο δηέπεηαη απφ επαγγεικαηηθφ απφξξεην.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ
Α. ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ
1. Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε απφ θάζε άιιε.
2. Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο επηβάιινληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο θαη
Πεηζαξρηθνχ Διέγρνπ ή θαη απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο.
3. Καλέλαο δελ δηψθεηαη γηα δεχηεξε θνξά γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ παξάπησκα, γηα
ην νπνίν θαη επηβάιιεηαη κφλν κία πεηζαξρηθή πνηλή. Νέα πεηζαξρηθή δίσμε γηα ην
ίδην παξάπησκα είλαη απαξάδεθηε.
4. Η κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν άξζε ηνπ πνηληθά θνιάζηκνπ ηεο πξάμεο ή ε νιηθή ή
κεξηθή άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο πνηληθήο θαηαδίθεο, δελ αίξνπλ ην πεηζαξρηθά
θνιάζηκν ηεο πξάμεο.
Β. ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΑ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ
1. Πεηζαξρηθφ παξάπησκα κπνξεί λα ηειεζζεί κε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ
δηακεζνιαβεηή, ζην πιαίζην ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη είλαη αληίζεηε πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν θαη ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηε
δηακεζνιάβεζε θαζψο θαη απφ ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο δηακεζνιαβεηψλ.
2.

Πεηζαξρηθά

παξαπηψκαηα

ηνπ

δηακεζνιαβεηή

απνηεινχλ,

ηδίσο

ε

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ γηα ηελ επηδίσμε παξάλνκσλ ζθνπψλ θαη ε ελ
γέλεη αλαμηνπξεπήο ή απξεπήο ζπκπεξηθνξά ηνπ.
3. Κάζε θαθνχξγεκα πνπ ηειείηαη απφ δηακεζνιαβεηή σο θαη θάζε εθ δφινπ
πιεκκέιεκα αζπκβίβαζην κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηακεζνιαβεηή είλαη θαη απηνηειέο
πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
4. Η κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο απφ κέξνπο ηνπ δηακεζνιαβεηή
ζπληζηά ζνβαξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα.
Γ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
1. Σα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα παξαγξάθνληαη δχν (2) έηε κεηά ηελ ηέιεζε ηνπο.
2. Ο ρξφλνο ηεο παξαγξαθήο αλαζηέιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνξάο, γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο.
Γ. ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΔ ΠΟΙΝΔ
1. Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο είλαη:
α) ε ζχζηαζε,
β) ε έγγξαθε επίπιεμε,
γ) ε πξνζσξηλή αλάθιεζε ηεο δηαπίζηεπζεο έσο θαη έλα (1) έηνο,
δ) ε νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο δηαπίζηεπζεο.
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2. Η πνηλή ηεο νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο δηαπίζηεπζεο επηβάιιεηαη κφλν ζε
ηδηαίηεξα βαξηέο πεξηπηψζεηο πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ. Σέηνηεο πξνυπνζέζεηο
ζπληξέρνπλ αλ ν δηακεζνιαβεηήο:
α) θαηαδηθάζηεθε ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα ή γηα νπνηνδήπνηε εθ δφινπ
πιεκκέιεκα, αζπκβίβαζην κε ην ζεζκφ ηεο δηακεζνιάβεζεο,
β) ηηκσξήζεθε ήδε κε πνηλή πξνζσξηλήο παχζεο ηνπιάρηζην έμη (6) κελψλ ηελ
ηειεπηαία ηξηεηία γηα άιιε, ρξνληθά πξνεγνχκελε πξάμε.
3. Όηαλ πξφθεηηαη γηα παξάπησκα πνπ νθείιεηαη ζε ειαθξά ακέιεηα, ε Κεληξηθή
Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο, κπνξεί λα κελ επηβάιεη πνηλή, εθηηκψληαο ηηο
ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έρεη ηειεζηεί.
Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΠΑΤΗ
1. Ο δηακεζνιαβεηήο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί αλάθιεζε δηαπίζηεπζεο θαη
παχζε απφ ηα θαζήθνληα δηακεζνιαβεηή, νξηζηηθή ή πξνζσξηλή γηα φζν ρξφλν
απηή δηαξθεί, δελ επηηξέπεηαη λα ελεξγεί σο δηακεζνιαβεηήο.
2. Σν θχξνο ηεο επηηπρνχο έθβαζεο ηεο δηακεζνιάβεζεο θαζψο θαη ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ πνπ θαηαξηίζηεθε δελ ζίγεηαη απφ ηελ πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε.
3. Η αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ κεηξψνπ δηακεζνιαβεηψλ Κεληξηθή Δπηηξνπή
Γηακεζνιάβεζεο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ην κεηξψν δηακεζνιαβεηψλ γηα ηελ
επηβιεζείζα

πξνζσξηλή

ή

νξηζηηθή

αλάθιεζε

ηεο

δηαπίζηεπζεο

ηνπ

δηακεζνιαβεηή απφ ηα θαζήθνληά ηνπ.
Δ. ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
1.

Η

Δπηηξνπή

Γενληνινγίαο

θαη

Πεηζαξρηθνχ

Διέγρνπ

δηαθξίλεηαη

ζε

πξσηνβάζκηα κνλνκεινχο ζχλζεζεο θαη δεπηεξνβάζκηα ηξηκεινχο ζχλζεζεο, κεηά
ησλ λφκηκσλ αλαπιεξσηψλ ηνπο, νξηδφκελσλ ησλ κειψλ ηνπο απφ ηελ Κεληξηθή
Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο. Η ζεηεία ηνπο νξίδεηαη δηεηήο θαη κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη. Μέινο ηεο δεπηεξνβάζκηαο επηηξνπήο δελ κπνξεί λα είλαη ην κέινο
πνπ εμέδσζε ηελ πξσηνβάζκηα πεηζαξρηθή απφθαζε. ε πεξίπησζε φπνπ ηα
αλσηέξσ φξγαλα θξίλνπλ φηη πξέπεη λα επηβιεζεί ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο
αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ηνπ δηακεζνιαβεηή, ηφηε αξκφδηα πξνο ηνχην είλαη ε
Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο ζε νινκέιεηα.
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο γηα δειψζεηο απνρήο θαη
εμαίξεζεο ησλ δηθαζηψλ ηζρχνπλ αλαινγηθά.
3. Αίηεζε εμαίξεζεο είλαη απαξάδεθηε φηαλ αθνξά ηφζα κέιε ηνπ πεηζαξρηθνχ
νξγάλνπ ψζηε λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε λφκηκε ζπγθξφηεζή ηνπ.
4. Γηα ηελ δηαδηθαζία ζε θάζε ζέκα ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ απνθαζίδεη ε
Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο, νη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ηεο νπνίαο
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εθηεινχληαη κε επηκέιεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ή ηνπ κέινπο ηεο πνπ νξίζζεθε απφ
απηφλ.
5. Γηα ηελ ππνβνιή αλαθνξάο θαηά δηακεζνιαβεηή, απαηηείηαη επί πνηλή
απαξαδέθηνπ ε θαηάζεζε παξάβνινπ, πνζνχ πελήληα (50) επξψ, ην χςνο ηνπ
νπνίνπ αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο θαη
Οηθνλνκηθψλ.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΜΟΙΒΗ
1. Η ακνηβή ηνπ δηακεζνιαβεηή νξίδεηαη ειεχζεξα κε γξαπηή ζπκθσλία ησλ
κεξψλ.
2. Δάλ δελ ππάξρεη γξαπηή ζπκθσλία, ε ακνηβή νξίδεηαη αλάινγα κε ην ρξφλν
παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηακεζνιαβεηή κε θαηψηεξε σξηαία ακνηβή ηα εθαηφ
επξψ (€100). Αλ ν δηακεζνιαβεηήο απαζρνιήζεθε κφλν δχν (2) ψξεο, ή ιηγφηεξν,
ε ειάρηζηε ακνηβή ηνπ, νξίδεηαη ζηα δηαθφζηα πελήληα (250,00)€. Σα αλσηέξσ
πνζά, κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
3. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά ηνπ άξζξνπ 5 παξ.1Α δ’ (νηθνγελεηαθέο
δηαθνξέο), αθνξά δηαηξνθή, ν ζπκθψλσο πξνο ηνλ λφκν ή κε δηθαηνπξαμία
ππφρξενο πξνο θαηαβνιή απηήο, ππνρξενχηαη λα

θαηαβάιεη θαη ηελ θαηά ηα

αλσηέξσ ειάρηζηε ακνηβή ηνπ δηακεζνιαβεηή εθ πνζνχ 250,00€. Οκνίσο, ζηελ
πεξίπησζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1Α ε’ (εξγαηηθέο δηαθνξέο) θαη
εθφζνλ ν εξγαδφκελνο έρεη θαη αμηψζεηο απφ κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ
κηζζψλ, ππφρξενο πξνο θαηαβνιή απηήο, νξίδεηαη ν εξγνδφηεο. ε ακθφηεξεο ηηο
σο άλσ πεξηπηψζεηο, αλ ε ζρεηηθή δηαθνξά αρζεί ελ ηέιεη ελψπηνλ ησλ
δηθαζηεξίσλ θαη εθφζνλ ν, θαηά ηα αλσηέξσ ππφρξενο, είλαη ελ φισ ή ελ κέξεη
ληθήζαο, ην θαηαβιεζέλ πνζφ ησλ 250,00€ αλαδεηείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 176 επ. ΚΠνιΓ, ινγηδφκελνπ σο δηθαζηηθνχ εμφδνπ.
4. Ο δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα παξέρεη ζηα κέξε πιήξε ελεκέξσζε γηα ηνλ
ηξφπν ακνηβήο ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 18
Δπηηξέπεηαη

ε

άζθεζε

θαη

απνθιεηζηηθά

κφλν

ηνπ

επαγγέικαηνο

ηνπ

δηακεζνιαβεηή. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδεηαη ε δεκηνπξγία
Κσδηθνχ Αξηζκνχ Γξαζηεξηφηεηνο (ΚΑΓ) γηα ην επάγγεικα ηνπ δηαπηζηεπκέλνπ
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δηακεζνιαβεηή γηα φζνπο εμ απηψλ επηζπκνχλ λα ην αζθήζνπλ θαη δελ δηαζέηνπλ
άιινλ.
ΑΡΘΡΟ 19
Δλψζεηο

πξνζψπσλ

θαη

εηαηξείεο

κε

ζθνπφ

ηελ

παξνρή

ππεξεζηψλ

δηακεζνιάβεζεο ζπζηήλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηε ζπκκεηνρή δηακεζνιαβεηψλ,
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ
Κάζε δηαπηζηεπκέλνο δηακεζνιαβεηήο ππνρξενχηαη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ
ηνπ κελφο Ινπιίνπ εθάζηνπ έηνπο, λα ελεκεξψλεη γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ ακέζσο
πξνεγνχκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο, ε νπνία
πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρφ ηνπο. Η ελεκέξσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο αλσλπκνπνηεκέλεο Έθζεζεο
Πεπξαγκέλσλ,

φπσο

απηή

ζα

δηακνξθψλεηαη

απφ

ηελ

Κεληξηθή

Δπηηξνπή

Γηακεζνιάβεζεο, ε νπνία θαη ζα αλαξηάηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Η Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ ζα
πεξηιακβάλεη, θαη’ ειάρηζην, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δηακεζνιαβήζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ν δηακεζνιαβεηήο, ην απνηέιεζκα θαη ηε δηάξθεηα εθάζηεο, ηελ θχζε
ηεο ππφζεζεο, σο θαη ην εάλ θαηαηέζεθε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην θαηά ηφπν αξκφδην
Πξσηνδηθείν. Η ππνρξέσζε απνζηνιήο ηεο παξαπάλσ Έθζεζεο είλαη πξνζσπνπαγήο
θαη ζα απνζηέιιεηαη απφ θάζε εγγεγξακκέλν ζην ηεξνχκελν Μεηξψν δηακεζνιαβεηή,
αλεμαξηήησο αλ έρεη δηεμάγεη δηακεζνιαβήζεηο ή φρη.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ
ΦΟΡΔΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΧΝ
ΑΡΘΡΟ 21
ΦΟΡΔΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
1. Φνξέαο θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ (εθεμήο «Φνξέαο»), πνπ ιεηηνπξγεί κε άδεηα
πνπ ρνξεγείηαη θαηφπηλ εηδηθήο θαη αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
Γηακεζνιάβεζεο, είλαη:
Α. Αζηηθή εηαηξία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, δηθαίσκα ζχζηαζεο ηεο νπνίαο έρνπλ:
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α) έλαο δηθεγνξηθφο ζχιινγνο ή πεξηζζφηεξνη απφ θνηλνχ ηεο απηήο Δθεηεηαθήο
Πεξηθέξεηαο
β) έλαο ή πεξηζζφηεξνη δηθεγνξηθνί ζχιινγνη ηεο απηήο εθεηεηαθήο πεξηθέξεηαο, ζε
ζχκπξαμε κε επηζηεκνληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο θνξείο, νη νπνίνη
έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ ίδηα εθεηεηαθή πεξηθέξεηα .
ηηο πεξηπηψζεηο α’ θαη β’ είλαη δπλαηή ε ζχκπξαμε θαη κε θνξέα θαηάξηηζεο ηεο
αιινδαπήο εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη δηεζλνχο αλαγλψξηζεο θαη εκπεηξία ζηελ παξνρή
εθπαίδεπζεο δηακεζνιάβεζεο θαη γεληθφηεξα ζηηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο επίιπζεο
δηαθνξψλ ή ζηε δηελέξγεηα δηακεζνιαβήζεσλ.
Οη αλσηέξσ θνξείο ζα αζθνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο εθεηεηαθήο
έδξαο ηνπο.
Β. Κέληξν Δπηκφξθσζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ) ΑΔΙ, ην νπνίν παξέρεη
ζρεηηθφ πξφγξακκα, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ.
2. Ο Φνξέαο έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα.
3. Ο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί θαη’ ειάρηζηνλ ην αθφινπζν δηεπζπληηθφ
πξνζσπηθφ: α) έλα Γηεπζπληή ηνπ Φνξέα θαη β) έλα Γηεπζπληή Καηάξηηζεο. Οη αλσηέξσ
πξέπεη λα θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή
αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ ζρνιήο ηεο αιινδαπήο.
4. Ο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ γηα γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε.
5. O ζθνπφο ηνπ Φνξέα είλαη:
α) ν ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο
θαη’ ειάρηζην νγδφληα (80) σξψλ, σο θαη,
β) ν ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ κεηεθπαίδεπζεο πέξαλ ησλ 80 σξψλ ηεο
βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηψλ, γηα ηελ πεξαηηέξσ απφθηεζε
γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη επηκφξθσζεο απηψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο
δηακεζνιάβεζεο.
6. Ο Φνξέαο Καηάξηηζεο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηθαλφ αξηζκφ εθπαηδεπηψλ
πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε. Οη εθπαηδεπηέο πξέπεη λα είλαη
δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο. Ο εθπαηδεπηήο πξέπεη λα έρεη νθηαεηή επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη
α) λα θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζηνλ ηνκέα ηεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο
δηαθνξψλ ή,
β) λα θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζε ζπλαθή επηζηεκνληθφ θιάδν (ηδίσο
λνκηθήο επηζηήκεο, ή επηζηεκψλ νηθνλνκίαο ή δηνίθεζεο, ή θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ή
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ηερλνινγίαο θαη θαηαζθεπψλ) θαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 80 ψξεο εθπαίδεπζεο επηπιένλ
ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε δηακεζνιάβεζε ή,
γ) λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηε δηακεζνιάβεζε, ε νπνία πξνθχπηεη είηε ιφγσ ζπκκεηνρήο
ζηελ

εθπαίδεπζε

δηακεζνιαβεηψλ,

είηε

ιφγσ

ζπκκεηνρήο

ζε

δηαδηθαζίεο

δηακεζνιάβεζεο σο δηακεζνιαβεηήο ή βνεζφο δηακεζνιαβεηή ή λνκηθφο παξαζηάηεο,
είηε ιφγσ ζπκκεηνρψλ ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζπλαθή κε ηε
δηακεζνιάβεζε.
δ) ε δηθαζηηθνχο ή εηζαγγειηθνχο ιεηηνπξγνχο κε ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή ππεξεζία θαη
εθφζνλ απηνί έρνπλ δηθαζηηθή εκπεηξία ή επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζηε δηακεζνιάβεζε,
κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα εθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηψλ θαη
δηθαζηηθψλ κεζνιαβεηψλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζε Κέληξα Δπηκφξθσζεο θαη Γηα
Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ) ησλ ΑΔΙ. Σα θαζήθνληα απηά ινγίδνληαη σο δηθαζηηθά,
εθαξκνδφκελεο αλαιφγσο ηεο δηαηάμεσο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ Ν.1756/1988 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, κε εκπίπηνληα ζε θακία
πεξίπησζε ζηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ απηνχ.
7. Ο αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ δηακεζνιαβεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ
θχθιν ζηα πξνγξάκκαηα βαζηθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη
έλα (21). Οη εθπαηδεπηέο δελ δχλαληαη λα είλαη ιηγφηεξνη απφ δχν (2) γηα θάζε
εθπαηδεπηηθφ θχθιν.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΦΟΡΔΧΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
1. Ο ελδηαθεξφκελνο Φνξέαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο, ππνβάιεη
ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο θάθειν πνπ πεξηιακβάλεη:
α) ηελ αίηεζή ηνπ γηα αδεηνδφηεζε,
β) επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη κε
ζαθήλεηα ν ζθνπφο απηνχ,
γ) ζεσξεκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ.
Η ππνρξέσζε απηή δελ πθίζηαηαη γηα ηα Κέληξα Δπηκφξθσζεο θαη Γηα Βίνπ
Μάζεζεο (Κ.Δ.ΓΙ.ΒΙ.Μ) ΑΔΙ.
δ) θαηάινγν κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, κε πιήξε βηνγξαθηθά απηψλ θαζψο
θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ,
ε) νπνηνδήπνηε λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ πνπ απνδεηθλχεη λνκή, θαηνρή, ρξήζε ή
θπξηφηεηα ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο,
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ζη’) δηάγξακκα θάηνςεο ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο ππνγεγξακκέλν απφ πνιηηηθφ
κεραληθφ ή ηνπνγξάθν κεραληθφ ή αξρηηέθηνλα κεραληθφ, ζην νπνίν εκθαίλεηαη φηη
ν ελ ιφγσ ρψξνο δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξείο ρσξηζηέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη
εηδηθφηεξα δχν αίζνπζεο θαηάιιειεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ θαη
πξνζνκνηψζεσλ θαη κία αίζνπζα δηαιέμεσλ, θαζψο θαη θαηάινγν ηνπ αλαγθαίνπ
πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ,
δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκνπ 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ππνγεγξακκέλε
απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη νη αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο έρνπλ επαξθή πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη είλαη θαηάιιειεο γηα ην
ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πιεξνχλ ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά φξνπο αζθαιείαο.
ε) παξάβνιν ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500,00) επξψ, ην νπνίν κπνξεί λα
αλαπξνζαξκφδεηαη

κε

θνηλή

απφθαζε

ησλ

Τπνπξγψλ

Οηθνλνκηθψλ

θαη

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
ζ) Οη ήδε αδεηνδνηεκέλνη Φνξείο ζεσξνχληαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη
ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ε αδεηνδφηεζή ηνπο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. Γχλαηαη φκσο
ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο λα δεηήζεη απφ απηνχο ζπκπιεξσκαηηθά
ζηνηρεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα ηνπο θαιέζεη λα ζπκκνξθσζνχλ εληφο
εχινγεο πξνζεζκίαο αλ θξίλεη φηη ππάξρνπλ ειιείςεηο πνπ επηξεάδνπλ δπζκελψο
απηή.
2. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε
πιήξνπο θαθέινπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα
δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή, δεηείηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αληίζηνηρν Φνξέα λα
απνζηείιεη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε, ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δεφλησο ζπκπιεξσκέλα. Μεηά ηελ παξαιαβή, ηα
δηθαηνινγεηηθά εμεηάδνληαη εθ λένπ θαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο
απνθαίλεηαη γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ζπκβαηφηεηά ηνπο.
3. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο Φνξέαο είηε δελ πξνζθνκίζεη ηα
δηθαηνινγεηηθά εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ, είηε απηά πνπ ζα πξνζθνκίζεη δελ είλαη πιήξε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 1, ε αίηεζε ραξαθηεξίδεηαη ειιηπήο θαη απνξξίπηεηαη κε
αηηηνινγεκέλε

απφθαζε

ηεο

Κεληξηθήο

Δπηηξνπήο

Γηακεζνιάβεζεο.

Ο

ελδηαθεξφκελνο Φνξέαο ηνπ νπνίνπ απνξξίθζεθε ε ζρεηηθή αίηεζε δχλαηαη λα
επαλέιζεη κε λέα αίηεζε.
4. Ο ελδηαθεξφκελνο Φνξέαο, ηνπ νπνίνπ ν θάθεινο θξίλεηαη πιήξεο ππφθεηηαη
ζηε ζπλέρεηα ζε αμηνιφγεζε.
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5. Η αμηνιφγεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Φνξέα γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο
Δπηηξνπήο Γηακεζνιάβεζεο, βάζεη ησλ αθφινπζσλ ηεζζάξσλ θξηηεξίσλ:
Α. Οξγάλσζε, Λεηηνπξγία.
Β. Δπηζηεκνληθφ θαη ινηπφ Πξνζσπηθφ
Γ. Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Γ. Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
Δ. Δπηζεψξεζε ηνπ ρψξνπ εθπαίδεπζεο.
6. Δθφζνλ πιεξνχληαη νη θαηά ηα αλσηέξσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, ρνξεγείηαη
ζηνλ ελδηαθεξφκελν Φνξέα

άδεηα ιεηηνπξγίαο, δηαθνξεηηθά, ε αίηεζή ηνπ

απνξξίπηεηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο
Γηακεζνιάβεζεο. Ο ελδηαθεξφκελνο Φνξέαο, κπνξεί λα επαλέιζεη κε λέα αίηεζε.
7. Οη Φνξείο αλά έηνο θαη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Ινπιίνπ,
ππνβάιινπλ ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο αλαιπηηθή έθζεζε
αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, ε νπνία πξνβαίλεη ζε ζρεηηθφ έιεγρν θαη
αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ θαη ζε
πεξίπησζε αλεπάξθεηαο επηβάιιεη ηηο πνηλέο ηεο παξαγξάθνπ 9.
8. Αλ δηαπηζησζεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αδεηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Φνξέα, δειψζεθαλ ή θαηαηέζεθαλ ζηνηρεία αλαθξηβή, ε Κεληξηθή Δπηηξνπή
Γηακεζνιάβεζεο αλαθαιεί νξηζηηθά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα.
9. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ λφκηκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Φνξέα θαηά ην
ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε αθξφαζή ηνπ ε Κεληξηθή
Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο, δχλαηαη λα επηβάιιεη γηα θάζε παξάβαζε, αλάινγα κε
ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο, ην βαζκφ ππαηηηφηεηαο ησλ νξγάλσλ ηνπ θαη ηελ
ηπρφλ ππνηξνπή, κία απφ ηηο παξαθάησ θπξψζεηο:
α) ζχζηαζε πξνο ζπκκφξθσζε
β) πξνζσξηλή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηνπ Φνξέα απφ έλα (1) κήλα έσο θαη έμη (6)
κήλεο ή/θαη
γ) νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηνπ Φνξέα
Οη αλσηέξσ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε κεηά
απφ έγγξαθε θιήηεπζε ηνπ Φνξέα γηα παξνρή εμεγήζεσλ.

ΑΡΘΡΟ 23
ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΔ
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1. Οη ππνςήθηνη δηακεζνιαβεηέο ππνβάιινπλ αίηεζε ζηνλ Φνξέα γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε πξνγξάκκαηα βαζηθήο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ ηίηιν ζπνπδψλ
αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ
ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, λφκηκα αλαγλσξηζκέλνπ ζηελ εκεδαπή θαη απφζπαζκα
πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ λφκνπ 3528/2007.
ΑΡΘΡΟ 24
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ
Α. Σν ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ βαζηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ
θαη ηεο εμεηαζηέαο χιεο ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηψλ, απαηηεί ηνπιάρηζηνλ
νγδφληα (80) ψξεο δηδαζθαιίαο θαη έρεη σο εμήο:


Η δηακεζνιάβεζε θαη ινηπέο κνξθέο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ. Η
εμέιημε ηνπ ζεζκνχ δηεζλψο.



Η Οδεγία 2008/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
21εο Μαΐνπ 2008 γηα νξηζκέλα ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη
εκπνξηθέο ππνζέζεηο.



Θεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά, Βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο, σο θαη νξηζκφο ηνπ
ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο θαηά ην ειιεληθφ θαη επξσπατθφ δίθαην.



Θεκειηψδεηο έλλνηεο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ.



Πεδίν εθαξκνγήο - Πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο δηαθνξψλ ζηε δηακεζνιάβεζε



Σξφπνη

πξνζθπγήο ζηε

δηακεζνιάβεζε

–

πκθσλία

ππαγσγήο

ζηε

δηακεζνιάβεζε – πλέπεηεο.


Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο δηακεζνιάβεζεο. ηάδηα. Ννκηθνί παξαζηάηεο θαη
άιια πξφζσπα.



Πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο – Δθηειεζηφηεηα.



Γηακεζνιαβεηήο – Ρφινο – Δπζχλε δηακεζνιαβεηή.



Κψδηθαο Πεηζαξρηθφο θαη Γενληνινγίαο.



Γεμηφηεηεο θαη ηερληθέο δηακεζνιάβεζεο – Σερληθέο Γηαπξαγκάηεπζεο θαη
Δπηθνηλσλίαο - Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ςπρνινγίαο ζηε δηακεζνιάβεζε.



Πξνζνκνηψζεηο δηακεζνιάβεζεο. Πξαθηηθή Δθαξκνγή απηψλ.



Γεληθφ Δκπνξηθφ Γίθαην, Δηαηξείεο, Αμηφγξαθα.
ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΧΝ
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Β. Η κεηεθπαίδεπζε ησλ δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ ηαθηηθή
πξναγσγή θαη δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο αλά ηξηεηία θαη κε ειάρηζην
αξηζκφ εθπαίδεπζεο είθνζη (20) σξψλ, ε νπνία παξέρεηαη απφ αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο
ή απφ αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο ηεο αιινδαπήο ή κε δηεμαγσγή απφ απηνχο ηνπιάρηζην
πέληε (5) δηακεζνιαβήζεσλ ζην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα. Η κε ζπκκφξθσζε
πξνο απηή ηελ ππνρξέσζε ζπλεπάγεηαη αλαζηνιή ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηακεζνιαβεηή
κέρξη ηελ ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηακεζνιάβεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ηεο ππνρξέσζεο απηήο. Η παξαθνινχζεζε ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο αλήθεη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηακεζνιάβεζεο, ε νπνία δχλαηαη λα θξίλεη σο
επαξθείο θαη άιιεο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθπαηδεχζεηο, ηδία δε
επηκνξθψζεηο κε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζπγγξαθηθφ
έξγν ή δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά.

ΑΡΘΡΟ 25
ΓΙΑΠΙΣΔΤΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΧΝ
Η δηαπίζηεπζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ε εγγξαθή ηνπο ζην νηθείν Μεηξψν ηνπ
άξζξνπ 26 αξ. 2 ηνπ παξφληνο, γίλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή
Γηακεζνιάβεζεο θαηφπηλ εμεηάζεσλ, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο ηνπ δεχηεξνπ
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 11, νπφηε δελ απαηηείηαη ζπκκεηνρή ζηηο
εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηψλ δηελεξγνχληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ φπσο απηή έρεη νξηζζεί απφ ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή
Γηακεζνιάβεζεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηνπιάρηζηνλ φκσο δχν θνξέο ην ρξφλν. Οη
εμεηάζεηο είλαη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη αμηνιφγεζε ζε
πξνζνκνηψζεηο.
Α. Δξεηάζειρ - Γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη
1. Η Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ ζπλεδξηάδεη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ. Υξέε
Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο εθηειεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη ηεο Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Γηθαηνζχλεο,

Γηαθάλεηαο

θαη

Αλζξσπίλσλ

Γηθαησκάησλ ή ησλ Γηθαζηεξίσλ νη νπνίνη δηαηίζεληαη απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο ζηελ
Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκά ηεο. Η Γξακκαηεία κεξηκλά γηα φια
ηα θαζήθνληα πνπ ηεο αλαζέηεη ε Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ.
Β. Σπόπορ, κπιηήπια, πποϋποθέζειρ και όποι εξεηάζεων ενώπιον ηηρ
Δπιηποπήρ Δξεηάζεων
1. Ο ηφπνο, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ θαζνξίδνληαη κε
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απφθαζε

ηεο

Δπηηξνπήο

Δμεηάζεσλ,

ε

νπνία

θνηλνπνηείηαη

ζηνπο

αδεηνδνηεκέλνπο θνξείο θαηάξηηζεο θαη αλαξηάηαη ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπιάρηζηνλ
πξν ηξηάληα (30) εκεξψλ.
2. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη ε ππνβνιή
ζηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ αίηεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα θαηάξηηζεο, ζην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη
δηακεζνιαβεηέο έρνπλ ιάβεη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην λφκν. Η Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ νξίδεη ηνπο ηξφπνπο ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο θαζψο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε αίηεζε
ζπλνδεχεηαη απφ παξάβνιν εθαηφ (100) επξψ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην νπνίν
κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
3. ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο νη ππνςήθηνη δηαγσλίδνληαη ζε εβδνκήληα (70) εξσηήζεηο
πνιιαπιήο επηινγήο θαη δχν (2) εξσηήζεηο κε απαληήζεηο ζχληνκεο αλάπηπμεο
έσο εθαηφ πελήληα (150) ιέμεσλ ε θάζε κία. Η βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζε θιίκαθα
ησλ εθαηφ (100) κνλάδσλ. Κάζε ζσζηή απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο
επηινγήο αληηζηνηρεί ζε κία κνλάδα. Σα απνηειέζκαηα ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ
αλαθνηλψλνληαη ππνρξεσηηθά εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ην πέξαο ηνπο.
4. Δάλ έλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δελ είλαη παξψλ ζηελ αίζνπζα θαηά ηελ ζηηγκή
ηεο έλαξμεο εθθψλεζεο ησλ ζεκάησλ απνθιείεηαη απφ ηηο εμεηάζεηο. Οη ππνςήθηνη
γξάθνπλ ζε νκνηφκνξθν ραξηί, πνπ ηνπο ρνξεγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ
θαη θέξεη ηε κνλνγξαθή ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Σν γξαπηφ δελ πξέπεη
λα θέξεη ζην ζψκα απηνχ ππνγξαθή ή άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πιελ ησλ
αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο ηεο πξψηεο ζειίδαο
ηνπ γξαπηνχ. Αθνχ γίλεη ε παξαβνιή κε επίδεημε ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο ή άιινπ απνδεηθηηθνχ ηαπηνπξνζσπίαο, νη ελδείμεηο ησλ αηνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ θαιχπηνληαη κε αδηαθαλή ηαηλία, ε νπνία αθαηξείηαη κφλν κεηά ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο παξνπζία φισλ ησλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο.
5. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, νη επηηπρφληεο ζε απηέο ππνςήθηνη θαινχληαη εληφο
πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ ζε πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Δμεηάζεσλ πξνο δηαπίζησζε ηεο

επάξθεηαο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα

δηεμαγσγή δηακεζνιάβεζεο. Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζπλίζηαληαη ζηελ εμέηαζε
απφ ηνπιάρηζηνλ δχν κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ επί ησλ ηερληθψλ ηεο
27

δηακεζνιάβεζεο κε ρξεζηκνπνίεζε ξφισλ θαη πξνζνκνηψζεσλ θαηά ηα ζπλήζε
πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο. Η επίδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηηο πξνθνξηθέο
εμεηάζεηο αμηνινγείηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (Παξάξηεκα Γ
ηνπ παξφληνο). Δπάξθεηα ζπληξέρεη, φηαλ ν ππνςήθηνο δηακεζνιαβεηήο έρεη
αληαπνθξηζεί

επηηπρψο

ζε

πιένλ

ηνπ

εκίζεσο

ησλ

απαηηνχκελσλ

δηακεζνιαβεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ θαη
δελ έρεη επηδείμεη νπδεκία κνξθή απαγνξεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηελ
βαζκνιφγεζε ησλ εμεηαζηψλ.
6. Δπηηπρφληεο είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ επηηχρεη κέζν φξν ησλ δχν εμεηάζεσλ
(γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ) ηνπιάρηζηνλ 70%. Οη πξνθνξηθέο θαη νη γξαπηέο
εμεηάζεηο νινθιεξψλνληαη ζε κία πεξίνδν.
7. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ γλσζηνπνηείηαη ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή
Γηακεζνιάβεζεο, ε νπνία δηαπηζηεχεη ηνπο νξηζηηθνχο επηηπρφληεο.
8. Ο ππνςήθηνο δηακεζνιαβεηήο πνπ απέηπρε ζε ηξεηο (3) εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο,
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη λέν πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο απφ θνξέα θαηάξηηζεο,
πξνθεηκέλνπ λα έρεη εθ λένπ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο.
9. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη εληφο 15 εκεξψλ, ε Δπηηξνπή
Δμεηάζεσλ νξίδεη εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη απνηπρφληεο ππνςήθηνη δχλαηαη
λα ιάβνπλ γλψζε ησλ γξαπηψλ ηνπο θαη ηεο πξνθνξηθήο ηνπο βαζκνινγίαο, ρσξίο
λα έρνπλ δηθαίσκα αλαβαζκνιφγεζεο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο
ηα γξαπηά θαη νη πξνθνξηθέο βαζκνινγίεο θαηαζηξέθνληαη.
10. Γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε δεηήκαηνο αλαθχπηεη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή
ή εξκελεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξκφδηα είλαη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή
Γηακεζνιάβεζεο.
ΑΡΘΡΟ 26
ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΟΙΝΟΤ - ΜΗΣΡΧΟ
1.Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο παξέρεη πιεξνθφξεζε
ζην επξχ θνηλφ ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηνλ ηξφπν
πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ησλ δηακεζνιαβεηψλ.
2. Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο θαηαξηίδεη θαη ηεξεί Μεηξψν
Γηακεζνιαβεηψλ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζην νπνίν εγγξάθνληαη φινη νη
δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο θαη’ απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ην νπνίν
αλαξηάηαη

ζηνλ

ηζηφηνπν

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
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Γηθαηνζχλεο,

Γηαθάλεηαο

θαη

3. ε θάζε δηαπηζηεπκέλν δηακεζνιαβεηή απνδίδεηαη έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο
κεηξψνπ.
4. Σο Μηηπώο Γιαμεζολαβηηών πεπιέσει ςποσπεωηικά και καη’ ελάσιζηο ηιρ
ακόλοςθερ πληποθοπίερ ηος διαπιζηεςμένος διαμεζολαβηηή:
α) ηα πποζωπικά ζηοισεία ηηρ ηαςηόηηηαρ ηος, ηην ηλεκηπονική
διεύθςνζη και ηα λοιπά ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος, ηον απιθμό μηηπώος ηος
και ηον ΚΑΓ (εθόζον έσει και αζκεί ηο επάγγελμα ηος διαμεζολαβηηή),
β) ηο είδορ ηηρ βαζικήρ επαγγελμαηικήρ ηος δπαζηηπιόηηηαρ, ηον ηίηλο
ηων βαζικών ζποςδών και ηοςρ ηςσόν μεηαπηςσιακούρ ηίηλοςρ ηος,
γ) ηον Φοπέα εκπαίδεςζηρ διαμεζολαβηηών ηο εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα
ζποςδών ηος

οποίος

ολοκλήπωζε και

ηιρ

ώπερ

διδαζκαλίαρ

ηος

ππογπάμμαηορ αςηού,
δ) ηςσόν μεηεκπαιδεύζειρ ωρ και άλλερ επιζηημονικέρ δπαζηηπιόηηηερ
ηος, ζςναθείρ με ηην διαμεζολάβηζη.
5. Ο διαμεζολαβηηήρ είναι ςποσπεωμένορ να ενημεπώνει άμεζα ηην
Κενηπική Δπιηποπή Γιαμεζολάβηζηρ για κάθε αλλαγή ηων, καηά ηα
ανωηέπω ζηοισείων ηος, η οποία ελέγσει αςηά και δύναηαι να καλεί ηον
διαμεζολαβηηή ζε διεςκπινίζειρ.
6. Γηακεζνιαβεηήο, ν νπνίνο έρεη δηαπηζηεπζεί ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεξψληαο ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θξάηνοκέινο ψζηε λνκίκσο λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ δηακεζνιαβεηή, δχλαηαη λα
εγγξαθεί ζην Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ πνπ ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ. Η αίηεζε ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ
πνπ πηζηνπνηνχλ απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ
έπεηηα απφ έιεγρν απηψλ θαη έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Γηακεζνιάβεζεο.
Η ηειεπηαία εμεηάδεη ηε λνκηκφηεηα ησλ εγγξάθσλ ηα νπνία πξνζθφκηζε ν
ελδηαθεξφκελνο, θάλνληαο θαηά ηελ θξίζε ηεο ρξήζε νπνηνπδήπνηε πξφζθνξνπ,
πξνο ηνχην, κέζνπ θαη ηξφπνπ.

ΑΡΘΡΟ 27
ΔΚΟΤΙΑ ΠΑΡΑΙΣΗΗ– ΑΝΑΣΟΛΗ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΧΝ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ
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1. Κάζε δηακεζνιαβεηήο έρεη ην δηθαίσκα παξαίηεζεο απφ ηελ ηδηφηεηα απηή. Η
αίηεζε παξαίηεζεο ππνβάιιεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν πξνο ηελ Κεληξηθή
Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο, ε νπνία επηθπξψλεη ηελ βνχιεζε ηνπ δηακεζνιαβεηή
θαη ηνλ δηαγξάθεη απφ ην ζρεηηθφ Μεηξψν. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο
παξαίηεζεο ηνπ δηακεζνιαβεηή, ην νπνίν μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο
ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, επέξρεηαη απηνδηθαίσο θαη ε αλαζηνιή ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ, βάζεη ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ, κε εμαίξεζε ηελ ππνρξέσζε πεξί ππνβνιήο
Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αζθνχζε ηα θαζήθνληά ηνπ
θαη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ έλαξμεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ζε βάξνο ηνπ.
2. Γηακεζνιαβεηήο πνπ παξαηηήζεθε απφ ηα θαζήθνληά ηνπ δχλαηαη λα
επαλεγξαθεί ζην Μεηξψν, εθφζνλ δελ έρνπλ παξέιζεη ηέζζεξα (4) ρξφληα απφ
ηελ παξαίηεζή ηνπ ή θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο ηεηξαεηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
αζθνχζε θαζήθνληα ζπλαθή κε ηε βαζηθή ηνπ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα
ηελ επαλεγγξαθήηνπ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν αίηεζε
πξνο ηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή Γηακεζνιάβεζεο θαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ ειάρηζην
απαηηνχκελν ρξφλν κεηεθπαίδεπζεο, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ.
3. Γελ επηηξέπεηαη επαλεγγξαθή δηακεζνιαβεηή πνπ απψιεζε ηελ ηδηφηεηα απηή,
αλ ηνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο δηαπίζηεπζεο θαηά ηελ
πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.
4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηζρχνπλ θαη ζηελ
πεξίπησζε φπνπ δηακεζνιαβεηήο επηζπκεί λα πξνβεί ζε κεξηθή αλαζηνιή ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ.
5. Γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δελ απαηηείηαη έθδνζε απφθαζεο επί ηεο
απνδνρήο παξαίηεζεο, αλαζηνιήο θαζεθφλησλ ή επαλαδηνξηζκνχ απφ ηνλ
Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, αξθεί δε ε
δηαγξαθή ή ε επαλεγγξαθή ηνπ δηακεζνιαβεηή ζην Μεηξψν δηακεζνιαβεηψλ πνπ
ηεξείηαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
6. ε πεξίπησζε δηαγξαθήο δηαπηζηεπκέλνπ δηακεζνιαβεηή απφ ην Μεηξψν ιφγσ
ζαλάηνπ, δελ πξνθαιείηαη αληίζηνηρε έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο.

ΑΡΘΡΟ 28
ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ
α. Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 23, 24, 25, 26, νη
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νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ ηξείο (3) κήλεο, σο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5, νη
νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ δψδεθα (12) κήλεο, απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ.
β. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο αλσηέξσ νξίδεηαη,
θαηαξγείηαη ε ηζρχο πξνγελέζηεξσλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε
ηε δηακεζνιάβεζε θαη ξπζκίδνληαη κε απηφλ.
γ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3898/2010 δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ.
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