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Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Μια σύγχρονη έννοµη τάξη οφείλει να προσφέρει
στους πολίτες περισσότερους από έναν τρόπους επίλυ-
σης των διαφορών τους, οι οποίοι συνδέονται µε διαφο-
ρετικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Έτσι, διευκο-
λύνεται η δυνατότητα επιλογής εκείνης ακριβώς της λύ-
σης που προσήκει στην εκάστοτε περίπτωση. Πράγµατι,
όλες οι διαφορές δεν είναι επιδεκτικές επίλυσης µε το ί-
διο πάντα µέσο. Υφίστανται λ.χ. διαφορές που έχουν α-
ναχθεί από τα µέρη σε θέµα αρχής, ώστε η δικαστική α-
πόφαση να αποτελεί τον µόνο κατάλληλο τρόπο για την
αυθεντική επίλυσή τους. Υφίστανται, όµως, από την άλ-
λη πλευρά, και διαφορές, ως προς τις οποίες η σχετικό-
τητα της ορθής λύσης, η ύπαρξη επαγγελµατικών σχέ-
σεων, οι σχέσεις γειτονίας κλπ. αναδεικνύουν την από
κοινού διευθέτηση ως το ενδεδειγµένο µέσο.

Εξάλλου, ο µεγάλος φόρτος των δικαστηρίων, η συ-
χνή κατάχρηση των υφιστάµενων δικονοµικών δυνατο-
τήτων και οι ελλείψεις και δυσλειτουργίες που παρου-
σιάζονται στην υλικοτεχνική υποδοµή επηρεάζουν αρνη-
τικά την αποτελεσµατική παροχή της τακτικής δικαιοσύ-
νης, µε συνέπεια τις τελευταίες δεκαετίες να έχουν ανα-
πτυχθεί σε πολλές χώρες εναλλακτικές διαδικασίες, που
υποκαθιστούν σε µεγάλο βαθµό το συνηθισµένο µοντέ-
λο της δίκης που περατώνεται µε δικαστική απόφαση.

Στους εναλλακτικούς αυτούς τρόπους επίλυσης των ι-
διωτικών διαφορών περιλαµβάνεται και η διαµεσολάβη-
ση.

Η διαµεσολάβηση είναι η διαδικασία, κατά την οποία
τα µέρη, µε τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου προσώ-
που, του διαµεσολαβητή, προσδιορίζουν τις επιµέρους
πτυχές της διαφοράς τους, ερευνούν τις εναλλακτικές
λύσεις για την επίλυσή τους και επιχειρούν να καταλή-
ξουν σε συµφωνία που θα ικανοποιεί τα αληθινά συµφέ-
ροντά τους.

Η προσφυγή στη διαµεσολάβηση επαφίεται στην πρω-
τοβουλία των µερών και αποτελεί µία µη δεσµευτική, κα-
θαρά ιδιωτική µέθοδο επίλυσης των διαφορών.

Με τη διαµεσολάβηση, η κρατική δικαιοσύνη δεν αµφι-
σβητείται και δεν «ιδιωτικοποιείται», όχι µόνο γιατί δεν
αποκλείεται η ευχέρεια της προσφυγής σε αυτήν, αλλά
και γιατί ουδείς δικαιούται να «επιβάλλει» τη διαµεσολά-
βηση ως µέθοδο επίλυσης διαφορών. Αντίθετα, οι πολί-
τες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν άλλους, αποτελεσµατι-
κότερους εναλλακτικούς τρόπους, για την επίλυση της
διαφοράς τους.

Η διαµεσολάβηση ως θεσµός διακρίνεται από ορισµέ-
να πλεονεκτήµατα, τα οποία η πολιτική δίκη ως εκ του
προορισµού και της δοµής της δεν µπορεί να εγγυηθεί
στον ίδιο βαθµό. Η σχετική διαδικασία χαρακτηρίζεται ει-
δικότερα από εχεµύθεια, µε αποτέλεσµα την προστασία
τυχόν εµπιστευτικών πληροφοριών των µερών, από ευε-
λιξία, αφού η πορεία της προσδιορίζεται ελεύθερα από
τον διαµεσολαβητή σε συνεργασία µε τα µέρη, και από
τον έλεγχο των ίδιων των µερών επί της διάρκειάς και
κυρίως της έκβασής της, αφού εναπόκειται σε αυτά και

µόνο να αποφασίσουν µε ποιον τρόπο θα επιλύσουν την
διαφορά τους ή να τερµατίσουν τη διαδικασία όποτε το
επιθυµούν.

Τα ένδικα µέσα στη δηµόσια δίκη είναι πολλά και ποικί-
λα και συνεχίζονται και κατά την εκτέλεση της εκδιδόµε-
νης απόφασης. Αντίθετα, στη διαµεσολάβηση δεν νοού-
νται ένδικα µέσα, αφού αυτή ή καταλήγει σε φιλικό δια-
κανονισµό ή αποτυγχάνει.

Εξάλλου, στη διαµεσολάβηση η ενδεχόµενη συµφω-
νία θα προκύψει µετά από ανάδειξη και συνεκτίµηση από
τα µέρη, µε τη βοήθεια του διαµεσολαβητή, ακόµα και µη
νοµικών στοιχείων που εξυπηρετούν τα συµφέροντά
τους. Η δυνατότητα αυτή αποδέσµευσης από νοµικά
στοιχεία και επιχειρήµατα αποτελεί καθοριστικό παρά-
γοντα της διαµεσολάβησης, αφού οι λύσεις είναι περισ-
σότερο προσανατολισµένες στα συµφέροντα των µε-
ρών. Οµοίως, είναι δυνατή η ένταξη στη διαµεσολάβηση
ακόµα και απαιτήσεων που δεν συνέχονται µε την αρχι-
κή διαφορά, κάτι που δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο της
δίκης.

Ιδιαίτερη, τέλος, σηµασία πρέπει να αποδοθεί στη δια-
φύλαξη της κοινωνικής ειρήνης µε τη διευθέτηση της
διαφοράς ως αποτέλεσµα της σύµµετρης και φιλικής ι-
κανοποίησης των κατ’ ιδίαν συµφερόντων των µερών και
της διάθεσή τους να συνεχίσουν την επιχειρηµατική ή
άλλη συνεργασία τους προς όφελος των ιδίων και του
ευρύτερου επαγγελµατικού ή κοινωνικού τους χώρου.

Ο νέος για τα ελληνικά δεδοµένα θεσµός της διαµεσο-
λάβησης θα αποβεί προς όφελος όλων, δικαστών, δικη-
γόρων και ενδιαφερόµενων πολιτών. Οι δικαστές θα α-
ναλάβουν ακόµη µεγαλύτερο κοινωνικό ρόλο, αφού θα
έχουν την ευχέρεια να διαπαιδαγωγήσουν τους εµπλε-
κόµενους διαδίκους ως προς τη δυνατότητα συµβιβαστι-
κής επίλυσης της διαφοράς τους, αλλά και να ασχολη-
θούν µε τις υποθέσεις εκείνες που πράγµατι χρειάζονται
δικαστική διερεύνηση και απόφαση. Οι δικηγόροι δεν θα
απολέσουν την επαγγελµατική «ύλη» τους, διότι τους
παρέχεται η δυνατότητα να συµµετέχουν ενεργά στη
διαδικασία της διαµεσολάβησης, στην οποία αναµένεται
η πολύτιµη συµβολή τους. Οι ίδιοι δε οι πολίτες, ακόµη
και στην περίπτωση αποτυχίας της διαµεσολάβησης, θα
έχουν αποκοµίσει το αδιαµφισβήτητο όφελος ότι τουλά-
χιστον συζήτησαν και προσπάθησαν να κατανοήσουν ο
ένας τις θέσεις του άλλου.

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι διατάξεις του νο-
µοσχεδίου θα εφαρµόζονται τόσο στη διαµεσολάβηση
σε διασυνοριακές διαφορές, όσο και σε εσωτερικές δια-
δικασίες διαµεσολάβησης.

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ – ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός του νοµοσχεδί-
ου, ήτοι η ενσωµάτωση στην Ελληνική νοµοθεσία των
διατάξεων της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008
για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και ε-
µπορικές υποθέσεις επί διασυνοριακών διαφορών, κα-
θώς και η θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών διαµεσολά-
βησης.

Άρθρο 2

Με την διάταξη του άρθρου 2 οριοθετείται το πεδίο ε-



φαρµογής της διαδικασίας διαµεσολάβησης στις ιδιωτι-
κού δικαίου διαφορές, στις οποίες επιτρέπεται κατά το
ουσιαστικό δίκαιο να συνοµολογηθεί συµβιβασµός. Οι
διατάξεις του νοµοσχεδίου εφαρµόζονται στις διαδικα-
σίες, στις οποίες δύο ή περισσότερα µέρη µίας αστικής ή
εµπορικής διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλή-
ξουν σε φιλική συµφωνία σχετικά µε την επίλυση της
διαφοράς τους µε τη βοήθεια διαµεσολαβητή. ∆εν τυγ-
χάνουν όµως εφαρµογής όσον αφορά σε δικαιώµατα και
υποχρεώσεις ως προς τις οποίες τα µέρη δεν έχουν την
ελευθερία να αποφασίζουν βάσει του οικείου εφαρµο-
στέου δικαίου. ∆εν καλύπτονται ιδίως φορολογικές, τε-
λωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή αξιώσεις κατά του
κράτους λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκη-
ση της κρατικής εξουσίας. Ο περιορισµός αυτός είναι α-
ναπόφευκτος, αφού σκοπός της διαµεσολάβησης είναι η
εξώδικη επίλυση της διαφοράς µε την επίτευξη δεσµευ-
τικής συµφωνίας των µερών. Στις υποθέσεις που καλύ-
πτονται, εφόσον δεν γίνεται διάκριση, περιλαµβάνονται
τόσο οι εσωτερικές όσο και οι διασυνοριακές διαφορές.

Η συµφωνία των µερών για την υπαγωγή µιας διαφο-
ράς στη διαδικασία της διαµεσολάβησης πρέπει να απο-
δεικνύεται εγγράφως, χάριν της νοµικής ασφάλειας ως
προς τη συµφωνία αυτή, αλλά και της προστασίας των
µερών, ενόψει της υποχρέωσης που αναλαµβάνουν για
τη φυσική παρουσία τους στη διαµεσολαβητική προσπά-
θεια και τη συµµετοχή τους σε αυτή µε καλή πίστη. Η
συµφωνία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστι-
κού δικαίου για τις συµβάσεις.

Να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη συµφωνίας για προσφυγή
σε διαµεσολάβηση δεν συνεπάγεται δικονοµικές συνέ-
πειες, όπως συµβαίνει στη συµφωνία για τη διαιτησία.

Άρθρο 3

Η αρχή της ελευθερίας των µερών ως βασική αρχή του
θεσµού της διαµεσολάβησης, προϋποθέτει ότι τα µέρη έ-
χουν σαφή και πλήρη γνώση της διαφοράς τους κατά τις
πραγµατικές και νοµικές διαστάσεις της, ώστε να µπο-
ρούν να συµφωνήσουν για την υπαγωγή της στη διαδι-
κασία αυτή.

Έτσι, µε το άρθρο 3 ορίζονται οι περιπτώσεις, στις ο-
ποίες είναι δυνατή η προσφυγή των µερών στη διαµεσο-
λάβηση, µεταξύ δε αυτών και η υπό στοιχείο α’, κατά την
οποία η προσφυγή στη διαµεσολάβηση είναι δυνατή, αν
τα µέρη συµφωνούν να προσφύγουν στη διαδικασία αυ-
τή «…πριν ή κατά την διάρκεια της εκκρεµοδικίας», σύµ-
φωνα και µε το άρθρο 2 παρ. 1 περ. α’ της Οδηγίας
2008/52/ΕΚ. Η προϋπόθεση αυτή της έγγραφης συµφω-
νίας απαιτείται και στην περίπτωση β’. ∆ιευκρινίζεται ότι
στην περίπτωση δ’ ως νόµος νοείται ο ενδεχόµενος µελ-
λοντικός νόµος (ηµεδαπός ή αλλοδαπός) που θα προ-
βλέπει διαµεσολάβηση.

Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει τη συµβατική πρόβλεψη,
µε σχετική ρήτρα, για επίλυση των µελλοντικών διαφο-
ρών µε διαµεσολάβηση.

Όµως, λόγω της σηµασίας της εθελουσίας υπαγωγής
στη διαµεσολάβηση για την επιτυχή έκβαση της διαδικα-
σίας, κρίθηκε ότι η σχετική συµφωνία θα πρέπει να επα-
ναλαµβάνεται και αφού ανακύψει η διαφορά, ενόψει και
της ανωτέρω βασικής θέσεως του νοµοσχεδίου και της
Οδηγίας.

Με τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου
3 παρέχεται η ευχέρεια στο ∆ικαστήριο, πρώτου ή δεύ-

τερου βαθµού, ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η υπόθεση,
να συστήσει στους αντιδίκους να προσφύγουν στη διαδι-
κασία της διαµεσολάβησης για την επίλυση της διαφο-
ράς τους. Προς τούτο λαµβάνονται υπόψη όλες οι πραγ-
µατικές και νοµικές περιστάσεις της υπόθεσης. Αν συµ-
φωνήσουν τα διάδικα µέρη – µε δεδοµένο τον εκούσιο
χαρακτήρα της υπαγωγής στη διαδικασία της διαµεσο-
λάβησης – το ∆ικαστήριο αναβάλλει, υποχρεωτικά, τη
συζήτηση της υπόθεσης σε άλλη δικάσιµο µετά πάροδο
τριµήνου, χρόνος που κρίνεται αναγκαίος αλλά και επαρ-
κής για την περάτωση της διαδικασίας διαµεσολάβησης.
Η αναβολή δεν επιτρέπεται να υπερβεί χρονικά το εξά-
µηνο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προσπάθειες στρε-
ψοδικίας µε την επίκληση της προσφυγής στην διαµεσο-
λάβηση.

Άρθρο 4

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 δίδεται ο ορισµός της
διασυνοριακής διαφοράς, της διαµεσολάβησης και του
διαµεσολαβητή. Κύριος στόχος του διαµεσολαβητή – και
σε αυτό το σηµείο κυρίως διακρίνεται από τον διαιτητή –
είναι να διευκολύνει τα µέρη να επιλύσουν τα ίδια την
διαφορά τους. Ο διαµεσολαβητής δεν έχει εξουσία να α-
ποφασίσει ο ίδιος ή να υποδείξει στα µέρη πιθανές λύ-
σεις για την επίλυση της διαφοράς. ∆ύναται όµως ο δια-
µεσολαβητής να διατυπώσει προτάσεις προς επίλυσή
της.

Στις εγχώριες διαφορές το έργο του διαµεσολαβητή
ανατίθεται σε δικηγόρο, ύστερα από πιστοποίηση και
διαπίστευση από τους αρµόδιους φορείς. Ο δικηγόρος ε-
νώνει στο πρόσωπό του πολλές ιδιότητες που απαντώ-
νται στο ιδεατό πρότυπο του διαµεσολαβητή. Έχει υψη-
λό επίπεδο νοµικών γνώσεων, υπάγεται ήδη σε έναν αυ-
στηρό κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας, δεν απο-
τελεί κύριο όργανο απονοµής δικαιοσύνης µε την έννοια
της δυνατότητας έκδοσης δεσµευτικών αποφάσεων από
τον ίδιο και δεν έχει λόγο να µην εµφορείται από πνεύµα
συµφιλίωσης, ενώ παράλληλα διαθέτει εµπειρία συ-
γκρουσιακών καταστάσεων µέσα από την καθηµερινή
του τριβή στα ακροατήρια των δικαστηρίων.

Άλλωστε, είναι ο πρώτος στον οποίο απευθύνονται
συνήθως οι πολίτες στο πλαίσιο της διαφοράς τους, ώ-
στε να είναι και ο πρώτος που µπορεί να συστήσει, ως ε-
ναλλακτικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς, τη διαµεσο-
λάβηση.

Στις περιπτώσεις, όµως, διασυνοριακών διαφορών, κα-
τά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 της οδηγίας
2008/52/ΕΚ, παρέχεται η δυνατότητα στα µέρη να ορί-
σουν ως διαπιστευµένο διαµεσολαβητή τρίτο πρόσωπο
που δεν είναι δικηγόρος. Τούτο επιβάλλεται για λόγους
ενοποίησης των κανόνων που διέπουν τη διαµεσολαβη-
τική διαδικασία στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, σκοπό στον οποίον αποβλέπουν οι διατάξεις της α-
νωτέρω Οδηγίας.

Άρθρο 5

Με το άρθρο 5 ορίζονται ως φορείς κατάρτισης διαµε-
σολαβητών αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρίες, που συ-
νιστούν από κοινού ένας τουλάχιστον ∆ικηγορικός Σύλ-
λογος και ένα τουλάχιστον από τα Επιµελητήρια της Χώ-
ρας. Τα ανωτέρω συµπράττοντα νοµικά πρόσωπα δηµο-
σίου δικαίου επελέγησαν λόγω της επιστηµονικής και ε-
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παγγελµατικής ιδιότητος των µελών τους, που θα απο-
τελέσουν την δεξαµενή, από την οποία θα προέλθουν οι
διαµεσολαβητές. Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής
άδειας και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµε-
σολαβητών, τα προγράµµατα εκπαίδευσης και µετεκπαί-
δευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών κτλ. θα καθορι-
σθούν µε προεδρικό διάταγµα που θα εκδοθεί ύστερα α-
πό πρόταση των συναρµοδίων Υπουργών.

Ως κυρώσεις που θα επιβάλλονται στους ανωτέρω φο-
ρείς, όταν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ορίζονται
το χρηµατικό πρόστιµο ή η προσωρινή ή οριστική ανά-
κληση της άδειας λειτουργίας τους. Τα κριτήρια για την
επιλογή και επιµέτρηση των εν λόγω κυρώσεων θα καθο-
ρισθούν οµοίως µε το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα.

Πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι φορείς κατάρτισης διαµε-
σολαβητών θα αναλάβουν την εκπαίδευση τόσο προσώ-
πων που έχουν την δικηγορική ιδιότητα, όπως τούτο α-
παιτείται για τη διαµεσολάβηση στις εγχώριες και διασυ-
νοριακές διαφορές, όσο και προσώπων που έχουν άλλη
επαγγελµατική ιδιότητα, τα οποία θα προσφέρουν υπη-
ρεσίες διαµεσολάβησης µόνο στις διασυνοριακές διαφο-
ρές.

Τέλος προβλέπεται η υποχρέωση των φορέων κατάρ-
τισης για κατάθεση παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, προ-
κειµένου να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης.

Άρθρο 6

Με το άρθρο 6 ορίζεται ως φορέας πιστοποίησης δια-
µεσολαβητών η προς τούτο συνιστώµενη Επιτροπή, η ο-
ποία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου ∆ικαιοσύ-
νης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και απο-
τελείται από πέντε (5) τακτικά και ισάριθµα αναπληρω-
µατικά µέλη. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων πρόεδρος και
µέλη της Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους ορίζο-
νται διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε άρτια εκπαίδευ-
ση και επαρκή εµπειρία σε θέµατα διαµεσολάβησης. Η Ε-
πιτροπή θα πιστοποιεί την επάρκεια των υποψήφιων δια-
µεσολαβητών, θα ελέγχει αν οι φορείς κατάρτισης τη-
ρούν τις υποχρεώσεις τους και θα ελέγχει αν οι διαπι-
στευµένοι διαµεσολαβητές συµµορφώνονται προς τον
Κώδικα ∆εοντολογίας.

Επίσης, θα εισηγείται προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων την επιβολή
των κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του
παρόντος. Η πιστοποίηση των διαµεσολαβητών γίνεται
ύστερα από εξετάσεις ενώπιον τριµελούς επιτροπής ε-
ξετάσεων, στην οποία συµµετέχουν δύο µέλη της Επι-
τροπής Πιστοποίησης ∆ιαµεσολαβητών και ένας δικαστι-
κός λειτουργός. Η επιτροπή εξετάσεων ελέγχει, αν οι υ-
ποψήφιοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιό-
τητες και επαρκή εκπαίδευση από τους φορείς κατάρτι-
σης του άρθρου 5 για να παρέχουν υπηρεσίες διαµεσο-
λάβησης. Η απόφασή της είναι έγγραφη και πλήρως αι-
τιολογηµένη. Ο τρόπος, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και
οι όροι εξέτασης των υποψηφίων διαµεσολαβητών ενώ-
πιον της επιτροπής εξετάσεων θα καθορισθούν µε σχετι-
κή υπουργική απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλί-
ζεται ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρε-
σιών διαµεσολάβησης και διασφαλίζεται ότι αυτή θα διε-
ξάγεται µε κατάλληλο, αµερόληπτο και αποτελεσµατικό
τρόπο. Η απόφαση της Επιτροπής για την πιστοποίηση
των διαµεσολαβητών συντάσσεται εγγράφως και εκδί-

δεται σύµφωνα µε την απόφαση της επιτροπής εξετάσε-
ων. Τα θέµατα που σχετίζονται µε την αποζηµίωση των
µελών της Επιτροπής και της επιτροπής εξετάσεων, κα-
θώς και η υποχρέωση καταβολής εξετάστρων θα καθορί-
ζονται µε κοινή απόφαση των αρµοδίων Υπουργών, ενώ
µε έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης θα εγκρίνε-
ται ο Κανονισµός λειτουργίας των επιτροπών τούτων και
θα καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των φορέων κα-
τάρτισης διαµεσολαβητών και των διαπιστευµένων δια-
µεσολαβητών. Για την υποβοήθηση του έργου της Επι-
τροπής και της επιτροπής εξετάσεων η Ολοµέλεια των
∆ικηγορικών Συλλόγων υποχρεούται να διαθέτει το α-
παιτούµενο προσωπικό που προβλέπεται στον Κανονι-
σµό της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Η διαπίστευση των διαµεσολαβητών γίνεται από αρµό-
διο Τµήµα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και αποτελεί την κρατική επι-
κύρωση της γενοµένης πιστοποίησης. Η υπηρεσία αυτή
εκδίδει τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις. Με απόφαση
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων θα καθορισθούν οι ειδικότεροι όροι και
προϋποθέσεις για την διαπίστευση των διαµεσολαβη-
τών, καθώς και η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου δια-
πίστευσης που έχουν λάβει οι διαµεσολαβητές σε άλλο
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, καθώς επίσης και για την προσωρινή ή
οριστική ανάκληση της διαπίστευσης απαιτείται η σύµ-
φωνη γνώµη της Επιτροπής Πιστοποίησης ∆ιαµεσολαβη-
τών.

Οµοίως, θα θεσπισθεί Κώδικας ∆εοντολογίας για τους
διαπιστευµένους διαµεσολαβητές, θα προβλεφθούν οι
ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιβολή των οριζοµέ-
νων κυρώσεων της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης
της διαπίστευσης και θα ρυθµισθεί κάθε άλλο συναφές
θέµα.

Άρθρο 8

Με το άρθρο 8 ρυθµίζεται σε γενικές γραµµές η διαδι-
κασία της διαµεσολάβησης. Επιλέχθηκε να µην γίνει λε-
πτοµερέστερη ρύθµιση, γιατί η υπέρµετρη τυπικότητα
της διαδικασίας ενδέχεται να δηµιουργήσει εµπόδια
στην προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς. Η έλλειψη, σε
κάποιο βαθµό, τυπικότητας δεν πρέπει, πάντως, να θεω-
ρηθεί ότι ισοδυναµεί µε την απουσία δικαιοκρατούµενης
διαδικασίας. Η διαµεσολάβηση δεν βρίσκεται πέραν και
υπεράνω του δικαίου. Κατά τη διάρκειά της πρέπει να γί-
νονται σεβαστές και να διαφυλάσσονται θεµελιώδεις δι-
κονοµικές κατακτήσεις, όπως η ισότητα των µερών και η
ανεξαρτησία και αµεροληψία του διαµεσολαβητή, χωρίς
τη συνδροµή των οποίων κινδυνεύει η επίτευξη του σκο-
πού της διαµεσολάβησης.

Επειδή η εµπιστευτικότητα και η εχεµύθεια αποτελούν
θεµελιώδη στοιχεία της διαδικασίας διαµεσολάβησης, ώ-
στε αυτή να καθίσταται ελκυστική για τους ιδιώτες, ιδίως
τους επιχειρηµατίες που δεν θέλουν να αποκαλύπτονται
µυστικά της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, θε-
σµοθετείται µε την διάταξη του άρθρου 8 η υποχρέωση
του διαµεσολαβητή να µη κοινοποιεί στο άλλο µέρος
πληροφορίες που αντλεί κατά τις επαφές του µε το ένα
µέρος, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του τελευταίου.
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Άρθρο 9

Στη διαδικασία της διαµεσολάβησης, που αποτελεί, α-
πό την έναρξή της, σε όλη τη διάρκειά της και µέχρι και
την επίλυση της διαφοράς ή τον εν γένει και δια άλλου
τρόπου τερµατισµό της, µια κατ’ εξοχήν συναινετική δια-
δικασία, προβληµατισµό δηµιουργεί η εκτελεστότητα
των συµφωνιών που επιτυγχάνονται µε την συνδροµή
τού διαµεσολαβητή. Κι αυτό γιατί ως εκ της φύσεως και
του σκοπού της διαµεσολάβησης οι συµφωνίες αυτές
προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση, ώστε
να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η διατήρηση φιλικής
και βιώσιµης σχέσης µεταξύ των µερών, προς όφελος ό-
χι µόνο των ιδίων, στο πλαίσιο του ατοµικού και επαγ-
γελµατικού τους συµφέροντος, αλλά και του ευρύτερου
κοινωνικού συµφέροντος. Κρίνεται, όµως, σκόπιµο, προ-
κειµένου να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω χρήση της διαµε-
σολάβησης και να εξασφαλισθεί, ότι τα µέρη που προ-
σφεύγουν σε αυτή θα µπορούν να στηρίζονται σε ένα
προβλέψιµο νοµικό πλαίσιο, να θεσπισθούν ορισµένες
προϋποθέσεις, ώστε οι συµφωνίες που επιτεύχθηκαν κα-
τά τη διαδικασία της διαµεσολάβησης και αναγνωρίζουν
την ύπαρξη αξίωσης που µπορεί να εκτελεσθεί αναγκα-
στικά, να αποκτούν το κύρος εκτελεστού τίτλου σύµφω-
να µε τη διάταξη του άρθρου 904 παρ. 2 περ. γ’ ΚΠολ∆ικ.
Οι προϋποθέσεις αυτές, περιλαµβάνονται στο παρόν άρ-
θρο 9, στο οποίο προβλέπεται η σύνταξη σχετικού πρα-
κτικού διαµεσολάβησης από τον διαµεσολαβητή και η
κατάθεσή του στη γραµµατεία του Μονοµελούς Πρωτο-
δικείου.

Έτσι, χωρίς να παραβλέπεται κατά το δυνατόν ο εκού-
σιος χαρακτήρας της όλης διαδικασίας της διαµεσολά-
βησης, επιτυγχάνεται η άµεση εκτέλεση της συµφωνίας
χωρίς την εµπλοκή σε άλλες δικαστικές διαδικασίες. Να
σηµειωθεί ότι η περιαφή του εκτελεστηρίου τύπου γίνε-
ται σύµφωνα µε το άρθρο 918 παρ. 2 β΄ΚΠολ∆, δηλαδή
από τον δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου.

Άρθρο 10

Για να επιτύχει η διαµεσολάβηση, ο διαµεσολαβητής,
τα µέρη και οποιοσδήποτε συµµετέχει στη διαδικασία
διαµεσολάβησης, πρέπει να είναι ελεύθεροι να εξετά-
σουν και να κατανοήσουν τα πραγµατικά περιστατικά και
τα αίτια της διαφοράς, τα ποικίλα νοµικά και πρακτικά
ζητήµατα που προκύπτουν και τις επιλογές που έχουν
για τον χειρισµό τους. Οι συζητήσεις πρέπει λοιπόν να
µπορούν να επεκταθούν και σε θέµατα πέραν της συγκε-
κριµένης διαφοράς, τα οποία είναι εµπιστευτικά και θα ε-
ξέρχονταν του συνήθους πλαισίου µιας δικαστικής ή δι-
αιτητικής διαδικασίας. Αν κάποιο από τα µέρη έχει φόβο
ή ενδοιασµούς να αναφέρει εµπιστευτικά στοιχεία για
την υπόθεση του, µειώνονται, όπως έχει καταδειχθεί
στην πράξη, οι πιθανότητες επιτυχούς εκβάσεως της
διαµεσολάβησης. Για τον λόγο αυτόν, µε τις διατάξεις
του άρθρου 10 θεσπίζονται διαδικαστικοί κανόνες που
παρέχουν εχέγγυα τήρησης της εµπιστευτικότητας των
πληροφοριών που θα γίνουν γνωστές είτε αποκλειστικά
στο διαµεσολαβητή είτε και στο άλλο µέρος κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας διαµεσολάβησης.

1) Ο διαµεσολαβητής, τα µέρη, οι πληρεξούσιοι δικη-
γόροι και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συµµετέχει στη
παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης, δεν µπορεί να κα-
ταθέσει σε δικαστική ή διαιτητική διαδικασία µαρτυρία ή

άλλα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν ενδεικτικά ο-
ποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) την πρόσκληση ενός εκ των µερών να προσφύγουν
τα µέρη σε διαµεσολάβηση ή το γεγονός ότι ένα εκ των
µερών ήταν διατεθειµένο να συµµετάσχει σε διαµεσολά-
βηση,

(β) τις γνώµες που εκφράζονται ή τις υποδείξεις που
διατυπώνονται από ένα εκ των µερών κατά τη διαδικασία
διαµεσολάβησης ενόψει µιας ενδεχόµενης συµβιβαστι-
κής επίλυσης της διαφοράς,

(γ) τις δηλώσεις ή τις οµολογίες που γίνονται από ένα
εκ των µερών κατά την διαµεσολάβηση,

(δ) το γεγονός ότι ένα εκ των µερών δήλωσε ότι είναι
διατεθειµένο να δεχθεί πρόταση διακανονισµού που γί-
νεται από τον διαµεσολαβητή,

(ε) τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί αποκλειστικά για
τους σκοπούς της διαµεσολάβησης.

(στ) τις προτάσεις που έκανε ο διαµεσολαβητής µετά
από αίτηµα των µερών.

2) Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από τη µορφή
των αναφερόµενων πληροφοριών ή των αποδείξεων.

3) Η αποκάλυψη των παραπάνω πληροφοριών δεν
µπορεί να διαταχθεί από ∆ικαστήριο ή από οποιαδήποτε
άλλη ∆ικαστική Αρχή σε δικαστική ή διαιτητική διαδικα-
σία.

Οι πληροφορίες αυτές δεν θα µπορούν να χρησιµοποι-
ηθούν ως παραδεκτά αποδεικτικά στοιχεία. Κατ’ εξαίρε-
ση οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να αποκαλύπτο-
νται ή να γίνονται δεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία: α)
στο µέτρο που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή ή την
εκτέλεση διαδικασίας διακανονισµού που προκύπτει ά-
µεσα από την διαµεσολάβηση, β) για επιτακτικούς λό-
γους δηµόσιας τάξης κυρίως για να εξασφαλιστεί η προ-
στασία ανηλίκων ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η
σωµατική ακεραιότητα ή η ψυχική υγεία προσώπου και γ)
εφόσον συµφωνείται από το διαµεσολαβητή και τα µέρη.

Τα παραπάνω υπ’ αριθµ. 1, 2 και 3 εφαρµόζονται ανε-
ξάρτητα από το κατά πόσο η δικαστική – διαιτητική δια-
δικασία αφορά ή µη τη διαφορά που αποτέλεσε το αντι-
κείµενο της διαµεσολάβησης.

Τέλος, υπό την επιφύλαξη των υπ’ αριθµ. 1 αναφερο-
µένων, αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία θα ήταν άλλως
παραδεκτά σε δικαστική – διαιτητική διαδικασία, δεν κα-
θίστανται απαράδεκτα εκ του γεγονότος, ότι έχουν χρη-
σιµοποιηθεί σε διαδικασία διαµεσολάβησης.

Άρθρο 11

Η προστασία και η διαφύλαξη των αξιώσεων των µε-
ρών που υπάγονται στη διαδικασία της διαµεσολάβησης
απαιτεί έναν ελάχιστο βαθµό συµβατότητας των κανό-
νων του δικονοµικού και ουσιαστικού δικαίου αναφορικά
µε την παραγραφή των αξιώσεων αυτών και τις αποσβε-
στικές προθεσµίες, ώστε να µην αποθαρρύνεται και να
µην ανακόπτεται η διαµεσολάβηση εξαιτίας του επαπει-
λούµενου κινδύνου απόσβεσης των εν λόγω αξιώσεων.

Με τη διάταξη του άρθρου 11 ορίζεται ότι η προσφυγή
στη διαµεσολάβηση κατά το άρθρο 3 διακόπτει την πα-
ραγραφή και την αποσβεστική προθεσµία ασκήσεως των
αξιώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο ε-
δάφιο β’ του ίδιου άρθρου 11 ορίζεται εξάλλου ότι, υπό
την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. Α.Κ.,
η παραγραφή που διακόπηκε αρχίζει και πάλι µε την ανα-
φερόµενη κατά περίπτωση αφετηρία.
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Άρθρο 12

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 προβλέπονται τα ζητή-
µατα που αφορούν στην αµοιβή του διαµεσολαβητή. Το
ύψος της ωριαίας αντιµισθίας θα ορισθεί και θα αναπρο-
σαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

Άρθρο 13

Με το άρθρο αυτό εξασφαλίζεται η παροχή πληροφο-
ριών στο ευρύ κοινό σχετικά µε τον τρόπο, µε τον οποίο
δύναται κανείς να έλθει σε επαφή µε τους διαµεσολαβη-
τές.

Άρθρο 14

Με την µεταβατική διάταξη του άρθρου 14 παρέχεται η
δυνατότητα να ορισθούν στην πρώτη σύνθεση της Επι-
τροπής Πιστοποίησης ∆ιαµεσολαβητών διαµεσολαβητές
που έχουν λάβει τίτλο διαπίστευσης σε άλλο κράτος µέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο δε διότι ο θεσµός
το πρώτον εισάγεται και δεν υπάρχουν διαπιστευµένοι
διαµεσολαβητές σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου.

Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Α. ∆ιαµαντοπούλου Χ. Καστανίδης

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις

Άρθρο 1
Σκοπός

Ο νόµος αυτός έχει σκοπό: α) την προσαρµογή της Ελ-
ληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισµένα θέµατα δια-
µεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις δια-
συνοριακών διαφορών και β) τη θεσµοθέτηση εθνικών
διαδικασιών διαµεσολάβησης.

Άρθρο 2
Υπαγόµενες διαφορές

∆ιαφορές 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 διαµεσολάβη-
ση αποδεικνύεται µε έγγραφο ή από τα πρακτικά του δι-
καστηρίου στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 3 και διέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δι-
καίου για τις συµβάσεις.

Άρθρο 3
Προσφυγή στη διαµεσολάβηση

1. ∆ιαµεσολάβηση είναι δυνατή:
α) αν τα µέρη συµφωνούν να προσφύγουν σε διαδικα-

σία διαµεσολάβησης πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρε-
µοδικίας,

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 νό-
µο.

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 περί-
πτωση και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της
υπόθεσης, να καλεί τα µέρη να προσφύγουν στη διαµε-
σολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον τα µέ-
ρη συµφωνούν το δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά 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 ακό-
λουθοι 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 ε-
κείνο οποιουδήποτε άλλου µέρους κατά την ηµεροµηνία
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 διασυνο-
ριακή διαφορά νοείται και εκείνη για την οποία αρχίζουν
δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία ύστερα από διαµεσο-
λάβηση µεταξύ των µερών σε κράτος-µέλος άλλο από ε-
κείνο της µόνιµης κατοικίας ή συνήθους διαµονής των
µερών, κατά την προβλεπόµενη στην κατά τα ανωτέρω
περίπτωση α΄ υποστοιχ. αα, ββ ή γγ ηµεροµηνία.

5



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 διαµεσολα-
βητή. Στην έννοια αυτή δεν περιλαµβάνεται η απόπειρα
συµβιβασµού που γίνεται από τον ειρηνοδίκη ή το δικα-
στήριο κατά τη διάρκεια της δίκης, σύµφωνα µε τα άρθρα
208επ και 233 παράγραφος 2 ΚΠολ∆.

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
ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαµεσολά-
βηση. Ο διαµεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος δια-
πιστευµένος ως διαµεσολαβητής κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 7. Αν πρόκειται για διασυνοριακή διαφορά κατά
την έννοια της περίπτωσης α΄ του παρόντος άρθρου, τα
µέρη µπορούν να ορίσουν διαπιστευµένο διαµεσολαβη-
τή 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 ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι και
προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέ-
ων κατάρτισης διαµεσολαβητών, το περιεχόµενο των
σχετικών προγραµµάτων βασικής εκπαίδευσης, κατάρτι-
σης και µετεκπαίδευσης, η διάρκειά τους, ο τόπος διεξα-
γωγής τους, τα προσόντα των εκπαιδευτών, ο αριθµός
των συµµετεχόντων, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλ-
λονται στους φορείς κατάρτισης διαµεσολαβητών, σε
περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων τους. Οι κυ-
ρώσεις αυτές είναι χρηµατικό πρόστιµο ή προσωρινή ή
οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους. Τα κρι-
τήρια επιλογής και επιµέτρησης των κυρώσεων θα καθο-
ρισθούν µε το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα.

3. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, οι φορείς κατάρτι-
σης της παραγράφου 1 καταθέτουν παράβολο υπέρ του
∆ηµοσίου, το ύψος και η αναπροσαρµογή του οποίου κα-
θορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαι-
ωµάτων.

Άρθρο 6
Φορέας πιστοποίησης

1. Συνιστάται «Επιτροπή Πιστοποίησης ∆ιαµεσολαβη-
τών» υπό την εποπτεία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Στην αρµοδιό-
τητα της Επιτροπής υπάγονται ιδίως η πιστοποίηση των
υποψήφιων διαµεσολαβητών, ο έλεγχος για την τήρηση
των υποχρεώσεων των φορέων κατάρτισης διαµεσολα-

βητών, ο έλεγχος της συµµόρφωσης των διαπιστευµέ-
νων διαµεσολαβητών προς τον Κώδικα ∆εοντολογίας,
καθώς και η εισήγηση προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για την επιβο-
λή των κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7.
Η Επιτροπή συγκροτείται από τον πρόεδρο και τέσσερα
(4) µέλη, καθώς και από ισάριθµους αναπληρωτές τους.
Η θητεία τους είναι τριετής.

2. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ορίζονται ως πρόεδρος
και µέλη της Επιτροπής µε τους αναπληρωτές τους, δια-
πιστευµένοι διαµεσολαβητές µε άρτια εκπαίδευση και ε-
παρκή εµπειρία σε θέµατα διαµεσολάβησης. Ο πρόεδρος
και τα µέλη της Επιτροπής λαµβάνουν αποζηµίωση ανά
συνεδρίαση που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.

3. Η πιστοποίηση των υποψήφιων διαµεσολαβητών γί-
νεται 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 επιτροπής.
Αυτή ελέγχει αν ο υποψήφιος διαθέτει τις γνώσεις, δε-
ξιότητες και επαρκή εκπαίδευση από τους φορείς κατάρ-
τισης του άρθρου 5, για να παρέχει υπηρεσίες διαµεσο-
λάβησης και η απόφαση της είναι έγγραφη και πλήρως
αιτιολογηµένη. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη του έρ-
γου της Επιτροπής της παραγράφου 1 και της επιτροπής
εξετάσεων, η Ολοµέλεια των ∆ικηγορικών Συλλόγων υ-
ποχρεούται να διαθέτει το προσωπικό που προβλέπεται
στον Κανονισµό της παραγράφου 5 του παρόντος άρ-
θρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των καθορίζονται:

α) ο τρόπος και το ύψος της αµοιβής των µελών της ε-
πιτροπής 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 έγγρα-
φη και εκδίδεται σύµφωνα µε την απόφαση της επιτρο-
πής εξετάσεων.

5. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων:

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 υπο-
ψήφιων διαµεσολαβητών ενώπιον της επιτροπής εξετά-
σεων,

γ) καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των φορέων κα-
τάρτισης διαµεσολαβητών και των διαπιστευµένων δια-
µεσολαβητών και

δ) ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.

Άρθρο 7
∆ιαπίστευση

1. Το Τµήµα ∆ικηγορικού Λειτουργήµατος και ∆ικαστι-
κών Επιµελητών που ανήκει στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοί-
κησης ∆ικαιοσύνης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ια-
φάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων είναι αρµόδιο για
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τη διαπίστευση των διαµεσολαβητών και την έκδοση των
διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για τη διαπί-
στευση, µεριµνά δε για τη σύνταξη πινάκων των αδειο-
δοτούµενων φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών και
των διαπιστευµένων διαµεσολαβητών και τη διανοµή
των πινάκων αυτών στα δικαστήρια.

2. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων:

α) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
για τη διαπίστευση των διαµεσολαβητών, καθώς και η
διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου διαπίστευσης που έ-
χουν λάβει οι διαµεσολαβητές σε άλλο κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αναγνώριση αυτή, κα-
θώς και για την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της δια-
πίστευσης απαιτείται προηγουµένως η σύµφωνη γνώµη
της Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 1,

β) θεσπίζεται Κώδικας ∆εοντολογίας 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 α-
νάκληση της διαπίστευσης και

δ) ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.

Άρθρο 8
∆ιαδικασία

1. Στη διαδικασία της διαµεσολάβησης τα µέρη ή ο νό-
µιµος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος τους, όταν πρόκει-
ται για νοµικά πρόσωπα, παρίστανται µε πληρεξούσιο δι-
κηγόρο.

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 διαµεσολάβη-
σης έχει εµπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρα-
κτικά. Ο διαµεσολαβητής µπορεί να επικοινωνεί και να
συναντάται στο πλαίσιο της διαµεσολάβησης µε καθένα
από τα µέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαµεσολαβη-
τής κατά τις επαφές αυτές µε το ένα µέρος δεν κοινολο-
γούνται 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 µέ-

ρος στη διαδικασία της διαµεσολάβησης,
δ) τη συµφωνία για τη διαµεσολάβηση, µε βάση την ο-

ποία διεξήχθη η διαµεσολάβηση,
ε) τη συµφωνία στην οποία κατέληξαν τα µέρη κατά τη

διαµεσολάβηση, ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της δια-

µεσολάβησης, καθώς και την αιτία της διαφοράς.
2. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαµεσολάβησης το

πρακτικό υπογράφεται από το διαµεσολαβητή, τα µέρη
και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το πρωτότυ-
πο αυτού κατατίθεται, εφόσον ένα τουλάχιστον των µε-
ρών το ζητήσει, µε επιµέλεια του διαµεσολαβητή στη
γραµµατεία του µονοµελούς πρωτοδικείου της περιφέ-
ρειας, όπου διεξήχθη η διαµεσολάβηση. Κατά την κατά-
θεση, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει παράβολο υπέρ του
∆ηµοσίου, το ύψος και η αναπροσαρµογή του οποίου κα-
θορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαι-
ωµάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαµεσολάβησης
το πρακτικό µπορεί να υπογράφεται µόνο από τον διαµε-
σολαβητή.

3. Από την κατάθεση στη γραµµατεία του µονοµελούς
πρωτοδικείου το πρακτικό διαµεσολάβησης, εφόσον πε-
ριέχει συµφωνία των µερών για ύπαρξη αξίωσης που
µπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό
τίτλο σύµφωνα µε το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ
ΚΠολ∆.

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 εγγρά-
φως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας. Τα µέρη,
εφόσον το επιθυµούν, δεσµεύονται εγγράφως να τηρή-
σουν και το απόρρητο του περιεχοµένου της συµφωνίας,
στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν κατά τη διαµεσο-
λάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του περιεχοµένου της
εν λόγω συµφωνίας είναι απαραίτητη 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 δια-
δικασία διαµεσολάβησης ή έχουν σχέση µε αυτήν, παρά
µόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται από κανόνες δηµόσιας
τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία των α-
νηλίκων ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σω-
µατική 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 αποσβε-
στική προθεσµία ασκήσεως των αξιώσεων, καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας διαµεσολάβησης. Με την επι-
φύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ η παρα-
γραφή και η αποσβεστική προθεσµία που διακόπηκαν αρ-
χίζουν και πάλι από τη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας
της διαµεσολάβησης ή από την επίδοση δήλωσης απο-
χώρησης από τη διαµεσολάβηση από εκάτερο των µε-
ρών στο άλλο µέρος και τον διαµεσολαβητή ή της µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο κατάργησης της διαµεσολάβησης.
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Άρθρο 12
Αµοιβές

1. Ο διαµεσολαβητής αµείβεται µε ωριαία αντιµισθία
και για 24 κατ’ ανώτατο όριο ώρες, στις οποίες περιλαµ-
βάνεται και ο χρόνος προετοιµασίας του για τη διαδικα-
σία της διαµεσολάβησης. Τα µέρη και ο διαµεσολαβητής
µπορούν να συµφωνήσουν διαφορετικό τρόπο αµοιβής.

2. Η αµοιβή του διαµεσολαβητή βαρύνει τα µέρη κατ’ ι-
σοµοιρία, εκτός αν τα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά.
Κάθε µέρος βαρύνεται µε την αµοιβή του πληρεξούσιου
δικηγόρου του.

3. Το ύψος της ωριαίας αντιµισθίας της παραγράφου 1
καθορίζεται και αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ι-
καιωµάτων.

Άρθρο 13
Ενηµέρωση κοινού

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων φροντίζει µε κάθε πρόσφορο µέσο, ι-
δίως µέσω του ∆ιαδικτύου, να παρέχεται πληροφόρηση
στο ευρύ κοινό σχετικά µε τον τρόπο πρόσβασης σε δια-
µεσολαβητές.

Άρθρο 14
Μεταβατική διάταξη

Στην πρώτη σύνθεση της Επιτροπής του άρθρου 6 πα-
ράγραφος 1 µπορούν να ορισθούν, κατ’ εξαίρεση των ό-
σων προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, διαµεσο-
λαβητές που έχουν λάβει τίτλο διαπίστευσης σε άλλο
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Α. ∆ιαµαντοπούλου Χ. Καστανίδης

Αριθµ. 182/17/ 2010

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ια-
φάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «∆ιαµεσολάβη-
ση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις»

Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου, ρυθµίζονται
θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υπο-
θέσεις. Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Σκοπός του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου ορίζεται: i) η
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατά-
ξεις της οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά
µε θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υ-
ποθέσεις διασυνοριακών διαφορών και ii) η θεσµοθέτηση
εθνικών διαδικασιών διαµεσολάβησης. (άρθρο 1)

2. Ορίζεται ότι, σε διαµεσολάβηση υπάγονται οι δια-
φορές ιδιωτικού δικαίου, µε συµφωνία των µερών, η ο-
ποία αποδεικνύεται µε έγγραφο ή από τα πρακτικά του
δικαστηρίου, σε περίπτωση που τα µέρη έχουν την εξου-
σία να διαθέτουν το αντικείµενο της διαφοράς. (άρθρο 2)

3.α. Προβλέπονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες είναι
δυνατή η διαµεσολάβηση και παράλληλα ορίζεται ότι, η
προσφυγή σε αυτήν αποκλείει προσωρινά και µέχρι πε-
ράτωσής της, τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.

β. Παρέχεται η δυνατότητα, στο ∆ικαστήριο, στο οποίο
εκκρεµεί η υπόθεση, σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα
µε την περίπτωση, να καλέσει τα µέρη να προσφύγουν
στη διαµεσολάβηση, για να επιλύσουν τη διαφορά, λαµ-
βάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης.

- Εφόσον τα µέρη συµφωνούν το δικαστήριο αναβάλει
υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιµο,
µετά την πάροδο τριµήνου και όχι πέραν του εξαµήνου.

(άρθρο 3)
4. Προσδιορίζεται η έννοια των όρων «διασυνοριακή

διαφορά», «διαµεσολάβηση» και «διαµεσολαβητής»,
που αναφέρονται στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, για την
εφαρµογή του. (άρθρο 4)

5.α. Ορίζεται ότι, φορείς κατάρτισης διαµεσολαβητών
µπορούν να είναι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες,
που συνιστούν από κοινού ένας τουλάχιστον δικηγορι-
κός σύλλογος και ένα τουλάχιστον εκ των επιµελητη-
ρίων της χώρας και λειτουργούν µετά τη χορήγηση της
άδειας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.

β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
π.δ. των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λει-
τουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών, του
περιεχοµένου των σχετικών προγραµµάτων βασικής εκ-
παίδευσης, κατάρτισης και µετεκπαίδευσης, της διάρκει-
άς τους, του τόπου διεξαγωγής τους, των προσόντων
των εκπαιδευτών, του αριθµού των συµµετεχόντων, κα-
θώς και των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς
κατάρτισης διαµεσολαβητών, σε περίπτωση µη τήρησης
των υποχρεώσεών τους.

- Οι εν λόγω κυρώσεις µπορεί να είναι χρηµατικό πρό-
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στιµο ή προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λει-
τουργίας των εν λόγω φορέων.

- Τα κριτήρια επιλογής και επιµέτρησης των κυρώσεων
καθορίζονται, επίσης, µε το προαναφερόµενο π.δ/γµα.

γ. Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆η-
µοσίου, από τους φορείς κατάρτισης διαµεσολαβητών,
για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, το ύψος και η αναπρο-
σαρµογή του οποίου καθορίζονται µε κ.υ.α. (άρθρο 5)

6.α. Συνιστάται «Επιτροπή Πιστοποίησης ∆ιαµεσολα-
βητών», υπό την εποπτεία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε την οριζό-
µενη συγκρότηση και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητές
της και η θητεία των µελών της.

β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για τον ορισµό, µε υ-
πουργική απόφαση, των διαπιστευµένων διαµεσολαβη-
τών, ως προέδρου και µελών της Επιτροπής, µε τα οριζό-
µενα προσόντα.

- Η αποζηµίωση, ανά συνεδρίαση, του προέδρου και
των µελών της Επιτροπής, καθορίζεται µε κ.υ.α.

γ. Για την γραµµατειακή υποστήριξη του έργου της α-
νωτέρω Επιτροπής καθώς και της επιτροπής εξετάσεων,
η Ολοµέλεια των ∆ικηγορικών Συλλόγων υποχρεούται
να διαθέτει το οριζόµενο προσωπικό.

δ. Παρέχεται, επίσης, η εξουσιοδότηση, για τον καθο-
ρισµό µε κ.υ.α., του τρόπου και του ύψους της αµοιβής
των µελών της επιτροπής εξετάσεων και των εξέτα-
στρων, που προκαταβάλλονται µε παράβολο από τους υ-
ποψήφιους στην επιτροπή εξετάσεων.

ε. Με υπουργική απόφαση, επίσης, εγκρίνεται ο κανο-
νισµός λειτουργίας της Επιτροπής, καθορίζεται η διαδι-
κασία, ο τρόπος, τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις
εξέτασης των υποψηφίων διαµεσολαβητών ενώπιον της
επιτροπής εξετάσεων, η διαδικασία ελέγχου των φορέ-
ων κατάρτισης διαµεσολαβητών και των διαπιστευµένων
διαµεσολαβητών κ.λπ.. (άρθρο 6)

7.α. Ορίζεται το Τµήµα ∆ικηγορικού Λειτουργήµατος
και ∆ικαστικών Επιµελητών, που ανήκει στη Γενική ∆ιεύ-
θυνση ∆ιοίκησης ∆ικαιοσύνης του Υπουργείου ∆ικαιοσύ-
νης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ως αρµό-
διο για την διαπίστευση των διαµεσολαβητών, την έκδο-
ση των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για τη
διαπίστευση, τη σύνταξη πινάκων των αδειοδοτούµενων
φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών, των διαπιστευµέ-
νων διαµεσολαβητών και τη διανοµή τους στα δικαστή-
ρια.

β. Με υπουργική απόφαση: i) καθορίζονται οι ειδικότε-
ροι όροι και προϋποθέσεις, για την διαπίστευση των δια-
µεσολαβητών, καθώς και η διαδικασία αναγνώρισης του
τίτλου διαπίστευσης των διαµεσολαβητών σε άλλο κρά-
τος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ii) θεσπίζεται Κώδι-
κας ∆εοντολογίας για τους διαπιστευµένους διαµεσολα-
βητές, iii) προβλέπονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για
την επιβολή κυρώσεων (προσωρινή ή οριστική ανάκληση
της διαπίστευσης), από την παράβαση των ρυθµίσεων
του εν λόγω Κώδικα κ.λπ.. (άρθρο 7)

8. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία της
διαµεσολάβησης, η οποία έχει εµπιστευτικό χαρακτήρα
και δεν τηρούνται πρακτικά. Ειδικότερα:

α. Καθορίζεται ο τρόπος παράστασης των µερών και ο-
ρισµού του διαµεσολαβητή.

β. Προβλέπεται ότι, πληροφορίες που αντλεί ο διαµε-
σολαβητής κατά τις επαφές του µε καθένα από τα µέρη
δεν κοινολογούνται στο άλλο µέρος, χωρίς τη σύµφωνη
γνώµη του.

γ. Ο διαµεσολαβητής δεν είναι υποχρεωµένος να δε-
χθεί τον διορισµό του και ευθύνεται κατά τη διάρκεια της
διαµεσολάβησης µόνο για δόλο. (άρθρο 8)

9. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εκτελεστότητα
των συµφωνιών, που προκύπτουν από διαµεσολάβηση
και ειδικότερα:

α. Προβλέπεται η σύνταξη πρακτικού διαµεσολάβησης
από τον διαµεσολαβητή, µε το οριζόµενο περιεχόµενο.

β. Ορίζεται ότι, κατά την κατάθεση του πρωτότυπου
πρακτικού στη γραµµατεία του µονοµελούς πρωτοδικεί-
ου της Περιφέρειας, όπου διεξήχθη η διαµεσολάβηση, ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει παράβολο υπέρ του ∆ηµοσί-
ου, το ύψος και η αναπροσαρµογή του οποίου καθορίζο-
νται µε κ.υ.α.

γ. Το πρακτικό διαµεσολάβησης, από την κατάθεσή
του στη γραµµατεία του µονοµελούς πρωτοδικείου, εφό-
σον περιέχει συµφωνία των µερών για ύπαρξη αξίωσης
που µπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτε-
λεστό τίτλο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατά-
ξεις (άρθρο 904, παρ.2, εδάφ. γ, του ΚΠολ∆). (άρθρο 9)

10. Θεσπίζεται το απόρρητο της διαµεσολάβησης, τό-
σο επί της διαδικασίας, όσο και επί του περιεχοµένου
της συµφωνίας, στην οποία τα µέρη ενδέχεται να κατα-
λήξουν κατά τη διαµεσολάβηση. (άρθρο 10)

11. Ορίζεται ότι, µε την προσφυγή στη διαµεσολάβη-
ση, διακόπτεται η παραγραφή και η αποσβεστική προθε-
σµία ασκήσεως των αξιώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας διαµεσολάβησης.

- Η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσµία που δια-
κόπηκαν, αρχίζουν και πάλι, υπό τις οριζόµενες επιφυλά-
ξεις, από τη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της δια-
µεσολάβησης ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης,
από τη διαµεσολάβηση από κάποιο των µερών στο άλλο
µέρος και τον διαµεσολαβητή ή από την µε οποιονδήπο-
τε τρόπο κατάργηση της διαµεσολάβησης. (άρθρο 11)

12. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο αµοιβής
του διαµεσολαβητή. Ειδικότερα, ορίζεται ότι:

α. Ο διαµεσολαβητής αµείβεται µε ωριαία αντιµισθία
και για 24 ώρες, κατ’ ανώτατο όριο, στις οποίες περιλαµ-
βάνεται και ο χρόνος προετοιµασίας του για τη διαδικα-
σία της διαµεσολάβησης.

- Παρέχεται η δυνατότητα στα µέρη και τον διαµεσο-
λαβητή να συµφωνήσουν διαφορετικό τρόπο αµοιβής.

β. Η αµοιβή του διαµεσολαβητή βαρύνει τα µέρη κατ’ ι-
σοµοιρία, εκτός εάν τα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά.

- Κάθε µέρος βαρύνεται µε την αµοιβή του πληρεξού-
σιου δικηγόρου του.

γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζεται και αναπρο-
σαρµόζεται το ύψος της προαναφερόµενης ωριαίας α-
ντιµισθίας. (άρθρο 12)

13. Η παροχή πληροφόρησης στο ευρύ κοινό, µέσω
κυρίως του ∆ιαδικτύου, σχετικά µε τον τρόπο πρόσβα-
σης σε διαµεσολαβητές, αποτελεί φροντίδα του Υπουρ-
γείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιω-
µάτων. (άρθρο 13)

14. Εισάγεται µεταβατική ρύθµιση, σύµφωνα µε την ο-
ποία, παρέχεται η δυνατότητα, στην πρώτη σύνθεση της
Επιτροπής Πιστοποίησης ∆ιαµεσολαβητών και κατ’ εξαί-
ρεση των προβλεποµένων στον υπό ψήφιση νόµο, να ο-
ριστούν διαµεσολαβητές που έχουν λάβει τίτλο διαπί-
στευσης σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. (άρθρο 14)

Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα α-
κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
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Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη, από τη χορήγηση αποζηµίωσης, ανά
συνεδρίαση, στον Πρόεδρο και τα µέλη της συνιστώµε-
νης Επιτροπής Πιστοποίησης ∆ιαµεσολαβητών, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από την έκδοση σχετικής κ.υ.α.

(άρθρο 6 παρ. 2)
2. ∆απάνη, από την καταβολή αποζηµίωσης στον Πρό-

εδρο και τα µέλη της Επιτροπής εξετάσεων υποψηφίων
διαµεσολαβητών, η οποία εξαρτάται από τη συχνότητα
διενέργειας των σχετικών εξετάσεων και από την έκδο-
ση σχετικής κ.υ.α. (άρθρο 6 παρ. 3)

3. Αύξηση των δηµοσίων εσόδων, από την καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου για: i) τη χορήγηση άδει-
ας ίδρυσης των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών
(άρθρο 5 παρ. 3), ii) τα εξέταστρα που προκαταβάλλο-
νται από τους υποψήφιους διαµεσολαβητές στην επιτρο-
πή εξετάσεων (άρθρο 6 παρ. 3), iii) την κατάθεση του
πρωτότυπου πρακτικού διαµεσολάβησης στη γραµµα-
τεία του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της Περιφέρειας, ό-
που διεξήχθη η διαµεσολάβηση. (άρθρο 9 παρ. 2)

Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται από πραγµα-
τικά γεγονότα και από την έκδοση σχετικών κ.υ.α.

4. Ενδεχόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων, από την
είσπραξη χρηµατικών προστίµων, τα οποία τυχόν επιβλη-
θούν ως κυρώσεις στους φορείς κατάρτισης διαµεσολα-
βητών, σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεών
τους, η οποία εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (α-
ριθµός και είδος παράβασης κ.λπ.) και από την έκδοση
σχετικού π. δ/τος. (άρθρο 5 παρ. 2)

Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού των Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και
λοιπών φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα

Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή αποζηµίωσης
στο διαµεσολαβητή, κατά το µέρος που αναλογεί στον
καθένα των µερών, και από την καταβολή αµοιβής στον
πληρεξούσιο δικηγόρο, στην περίπτωση που κάποιος α-
πό τους ανωτέρω φορείς είναι ένα από τα µέρη που προ-
σφεύγουν στη διαδικασία της διαµεσολάβησης.

(άρθρο 12 παρ. 3)

Αθήνα, 11 Νοεµβρίου 2010

Η Γενική ∆ιευθύντρια

Βιολέττα Καρακατσάνη-Κονίδα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και ε-
µπορικές υποθέσεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη, από τη χορήγηση αποζηµίωσης, ανά
συνεδρίαση, στον Πρόεδρο και τα µέλη της συνιστώµε-
νης Επιτροπής Πιστοποίησης ∆ιαµεσολαβητών, το ύψος
της οποίας εξαρτάται από την έκδοση σχετικής κ.υ.α..

(άρθρο 6 παρ. 2)
2. ∆απάνη, από την καταβολή αποζηµίωσης στον Πρό-

εδρο και τα µέλη της Επιτροπής εξετάσεων υποψηφίων
διαµεσολαβητών, η οποία εξαρτάται από τη συχνότητα
διενέργειας των σχετικών εξετάσεων και από την έκδο-
ση σχετικής κ.υ.α.. (άρθρο 6 παρ. 3)

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώ-
σεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καθώς και α-
πό την είσπραξη των σχετικών παραβόλων κατ’ εφαρµο-
γή των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 3, 6 παρ. 3 και 9
παρ. 2.

Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού των Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και
λοιπών φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα

Ενδεχόµενη δαπάνη, από την καταβολή αποζηµίωσης
στο διαµεσολαβητή, κατά το µέρος που αναλογεί στον
καθένα των µερών, και από την καταβολή αµοιβής στον
πληρεξούσιο δικηγόρο, στην περίπτωση που κάποιος α-
πό τους ανωτέρω φορείς είναι ένα από τα µέρη που προ-
σφεύγουν στη διαδικασία της διαµεσολάβησης.

(άρθρο 12 παρ. 3)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώ-

σεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογι-
σµού των λοιπών φορέων, κατά περίπτωση.

Αθήνα, 11 Νοεµβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου Χ. Καστανίδης
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