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6. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων βεβαρημέ-
νων πραγμάτων, οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 του 
παρόντος, εφόσον έχουν επαληθευτεί στα χρέη της πτώ-
χευσης, ικανοποιούνται ως εξής: α) συμμέτρως, εφόσον 
οι εκποιήσεις διενεργήθηκαν ταυτοχρόνως ή β) κατά τη 
σειρά πραγματοποίησης των εκποιήσεων και έως την 
ολοσχερή εξόφλησή τους, εφόσον οι εκποιήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν διαδοχικώς. Στην περίπτωση β΄ του προ-
ηγούμενου εδαφίου, οι ειδικοί προνομιούχοι πιστωτές σε 
βάρος των οποίων ικανοποιήθηκαν εν όλω ή εν μέρει οι 
απαιτήσεις αυτές, υποκαθίστανται για το επιπλέον της 
αναλογίας τους στο προϊόν εκποίησης των υπόλοιπων 
πραγμάτων.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ  

ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 178

Σκοπός 

Το Κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό τη ρύθμιση του θεσμού 
της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέ-
σεις, καθώς και την περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 2008 για θέματα διαμεσολάβησης σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις ως και σε υποθέσεις 
διασυνοριακών διαφορών. 

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζο-
νται στη δικαστική μεσολάβηση, όπως αυτή ρυθμίζεται 
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Άρθρο 179

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν 
οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Ως ιδιωτική διαφορά καλείται η αμφισβήτηση για 
την ύπαρξη, την έκταση, το περιεχόμενο ή τα υποκείμε-
να ιδιωτικού δικαιώματος και ως ιδιωτικά δικαιώματα 
θεωρούνται όσα αναγνωρίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

2. Ως διαμεσολάβηση νοείται μια διαρθρωμένη διαδι-
κασία ανεξαρτήτως ονομασίας και με βασικά χαρακτηρι-
στικά την εμπιστευτικότητα, την ιδιωτική αυτονομία, την 
ουδετερότητα και αμεροληψία του διαμεσολαβητή, στην 
οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως με 
καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα να 
επιλύσουν με συμφωνία μία διαφορά τους με τη βοήθεια 
διαμεσολαβητή.

3. Ως διαμεσολαβητής νοείται τρίτο πρόσωπο σε σχέ-
ση με τους διαδίκους και τη διαφορά, που αναλαμβάνει 
να διαμεσολαβήσει με κατάλληλο, αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο τρόπο, διευκολύνοντας τα συμμετέχοντα 
μέρη να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση της διαφοράς 
τους. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι νόμιμα διαπι-
στευμένος στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Ως διασυνοριακή διαφορά νοείται εκείνη στην οποία 
τουλάχιστον ένα από τα μέρη κατοικεί μονίμως ή διαμέ-

νει συνήθως σε κράτος-μέλος διαφορετικό από εκείνο 
οποιουδήποτε άλλου μέρους κατά την ημερομηνία στην 
οποία:

α) τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία 
διαμεσολάβησης, αφότου ανέκυψε η διαφορά,

β) έχει διαταχθεί η διαμεσολάβηση από δικαστήριο 
κράτους-μέλους,

γ) κατατίθεται ένδικο βοήθημα, για το παραδεκτό της 
συζήτησης του οποίου υφίσταται υποχρέωση διαμεσο-
λάβησης δυνάμει του εθνικού δικαίου ή 

δ) κληθούν τα μέρη από αρμόδιο δικαστήριο.
Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ως διασυ-

νοριακή διαφορά νοείται και εκείνη για την οποία αρχί-
ζουν δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία ύστερα από δι-
αμεσολάβηση μεταξύ των μερών σε κράτος-μέλος άλλο 
από εκείνο της μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής 
των μερών, κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στις 
περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας παραγράφου. 

Άρθρο 180

Υπαγόμενες διαφορές 

Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, εκτός από τις 
διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 182 του παρό-
ντος, μπορούν να υπαχθούν και οι αστικές και εμπορικές 
διαφορές ιδιωτικού δικαίου, υφιστάμενες ή μέλλουσες, 
μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν 
την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Η 
συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση 
πρέπει να περιληφθεί στα πρακτικά του δικαστηρίου 
στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 181 του 
παρόντος. Η συμφωνία των μερών για υπαγωγή της δια-
φοράς τους στη διαδικασία της διαμεσολάβησης πρέπει 
να περιγράφει το αντικείμενο αυτής και διέπεται από τις 
διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις συμβάσεις. 

Άρθρο 181

Προσφυγή στη διαμεσολάβηση 

1. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση χωρεί:
α) αν τα μέρη συμφωνήσουν να προσφύγουν στη δι-

αδικασία της διαμεσολάβησης και πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις των άρθρων 179 και 180,

β) αν τα μέρη κληθούν να προσφύγουν στη διαμεσο-
λάβηση και συναινούν σε αυτή, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 2 του παρόντος άρθρου,

γ) αν η υπαγωγή συγκεκριμένης διαφοράς στη δια-
μεσολάβηση διαταχθεί από δικαστική αρχή άλλου κρά-
τους- μέλους και η σχετική υπαγωγή δεν προσβάλλει τα 
χρηστά ήθη και την ελληνική δημόσια τάξη, 

δ) αν η υπαγωγή της διαφοράς στη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης επιβάλλεται από το νόμο. 

2. Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί ιδιω-
τική διαφορά που είναι δυνατόν να υπαχθεί στη διαδι-
κασία της διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 180, μπορεί, σε κάθε στάση της δίκης, 
ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά την ελεύθερη κρίση του, όλες τις περιστάσεις της 
κρινόμενης υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν 
στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για να επιλύσουν 
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τη διαφορά. Εφόσον τα μέρη συμφωνούν, η σχετική 
έγγραφη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά 
του Δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο 
αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε 
δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου και όχι πέραν του 
εξαμήνου, μη συνυπολογιζόμενου του χρονικού δια-
στήματος των δικαστικών διακοπών. Εφόσον τα διάδικα 
μέρη ή ένα εξ αυτών παρίστανται ενώπιον του Δικαστη-
ρίου διά πληρεξουσίου δικηγόρου, η πληρεξουσιότητα 
αυτή καλύπτει και τη συμφωνία περί υπαγωγής της δια-
φοράς στη διαμεσολάβηση.

3. Η υπαγωγή μιας διαφοράς ιδιωτικού δικαίου στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν αποκλείει τη λήψη 
ασφαλιστικών μέτρων για αυτήν, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

4. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, στα πλαίσια της άσκη-
σης των καθηκόντων του σύμφωνα με την περίπτωση 
α΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), 
δικαιούται να συστήνει σε όσους φιλονικούν, να προσπα-
θήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους διά του θεσμού 
της διαμεσολάβησης, όπου αυτό είναι δυνατόν. 

Άρθρο 182

Υποχρεωτικότητα 

Η υποχρεωτική υπαγωγή ιδιωτικών διαφορών στη δι-
αδικασία της διαμεσολάβησης, καθώς και η υποχρέωση 
ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο για αυτές, 
ρυθμίζεται ως εξής:

1. Διαφορές που υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδι-
κασία διαμεσολάβησης.

Επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του ενδίκου 
βοηθήματος, οι παρακάτω ιδιωτικές διαφορές υπάγονται 
στη διαδικασία της διαμεσολάβησης: 

α) Οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων 
ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, οι δια-
φορές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης 
ιδιοκτησίας, οι διαφορές αφενός ανάμεσα στους διαχει-
ριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας 
και αφετέρου στους ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων 
και κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς επίσης και διαφορές 
που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 1003 
έως 1031 του ΑΚ.

β) Οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίω-
σης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, 
ανάμεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και 
εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζημίωση ή τους 
διαδόχους τους, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση 
ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές 
εταιρείες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους 
τους, εκτός αν από το ζημιογόνο συμβάν επήλθε θάνα-
τος ή σωματική βλάβη.

γ) Οι διαφορές από αμοιβές του άρθρου 622Α του 
ΚΠολΔ.

δ) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές της 
παραγράφου 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ και της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ.

ε) Οι διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζημί-
ωσης ασθενών ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών, οι 
οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματι-
κής δραστηριότητας των τελευταίων.

στ) Οι διαφορές που δημιουργούνται από την προ-
σβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 
βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων. 

ζ) Οι διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις.
2.Α. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή σε 

διαμεσολάβηση της αμέσως προηγούμενης παραγρά-
φου 1Α: 

α) η κύρια παρέμβαση που ασκείται σε συνάφεια με 
το αντικείμενο των διαφορών αυτών, 

β) οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δη-
μόσιο ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., 

γ) οι διάδικοι που δικαιούνται νομικής βοήθειας κατά 
το ν. 3226/2004, όπως ισχύει, ή στους οποίους παρέχεται 
το ευεργέτημα της πενίας κατά τα άρθρα 194 και 195 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 

δ) οι δίκες οι σχετικές με την εκτέλεση,
ε) η ανακοπή των άρθρων 632 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ,
στ) κάθε άλλη περίπτωση στην οποία δεν προβλέπε-

ται αναστολή εκτέλεσης κατά τις κείμενες διατάξεις του 
νόμου,

ζ) οι διαφορές του ν. 3869/2010,
η) οι διαταγές πληρωμής,
Β. Δικαιώματα ή αξιώσεις των μερών της εν γένει δια-

φοράς, που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις, δεν υπάγονται στην, επί ποινή απαραδέ-
κτου της συζήτησης του ενδίκου βοηθήματος, διαδικα-
σία της διαμεσολάβησης. 

Άμα το ανεπιτυχές πέρας της διαδικασίας διαμεσολά-
βησης και της σύνταξης του σχετικού πρακτικού, κάθε 
μέρος της διαφοράς προσκομίζει αυτό στο δικαστήριο, 
επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης. Το ίδιο δικαίω-
μα έχει κάθε μέρος της διαφοράς για κάθε κεφάλαιο των 
απαιτήσεών του το οποίο δεν συζητήθηκε στη διαδικασία 
της διαμεσολάβησης από υπαιτιότητα του άλλου μέρους, 
καίτοι αυτό υπαγόταν υποχρεωτικά στη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης ανεξαρτήτως του αποτελέσματος αυτής. 
Αν το ένα μέρος της διαφοράς δεν προσέρχεται στη διαδι-
κασία της διαμεσολάβησης, παρότι έχει κληθεί προς τούτο 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή 
συστημένη επιστολή, ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρα-
κτικό και το άλλο μέρος προσκομίζει αυτό στο Δικαστήριο 
κατά τη συζήτηση της αγωγής ή άλλου ένδικου βοηθή-
ματος. Στην τελευταία περίπτωση, με την απόφαση του 
Δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της διαφοράς, δύναται 
να επιβληθεί στο διάδικο μέρος που δεν προσήλθε στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης, αν και κλήθηκε προς 
τούτο, όπως ανωτέρω, χρηματική ποινή, η οποία δεν μπο-
ρεί να είναι κατώτερη από εκατόν είκοσι (120) ευρώ και 
μεγαλύτερη από τριακόσια (300) ευρώ, συνεκτιμωμένης 
της εν γένει συμπεριφοράς του στη μη προσέλευση στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης και επιπλέον χρηματική 
ποινή μέχρι ποσοστού 0,2% επί του αντικειμένου της δι-
αφοράς ανάλογα με την έκταση της ήττας αυτού. Οι χρη-
ματικές ποινές του προηγούμενου εδαφίου περιέρχονται 
στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στο οποίο κοινοποιείται με επιμέλεια του 
γραμματέα του Δικαστηρίου αντίγραφο της απόφασης.

Γ. Για τη διαδικασία προσφυγής στη διαμεσολάβηση 
εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του πα-
ρόντος άρθρου. 
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3. Υποχρέωση ενημέρωσης από τον δικηγόρο.
Πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, ο πληρεξού-

σιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του 
εγγράφως, για τη δυνατότητα απόπειρας διαμεσολαβη-
τικής διευθέτησης της διαφοράς, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις προσφυγής σε διαμεσολάβηση, καθώς 
και για την τυχόν υποχρεωτική υπαγωγή της διαφοράς 
ή μέρους αυτής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης επί 
ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του ενδίκου βοηθή-
ματος. Το ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο συντάσσεται 
από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης μετά την 
σύσταση και έναρξη λειτουργίας της, συμπληρώνεται 
και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγρα-
φο της αγωγής ή άλλου ένδικου βοηθήματος επί ποινή 
απαράδεκτου της συζήτησής του.

4. Διαδικασία Προσφυγής στη Διαμεσολάβηση. 
Α. Για τις διαφορές της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, ο δικηγόρος του αιτούμενου δικαστική προστα-
σία υποχρεούται, ανεξάρτητα από την αξία του ένδικου 
αντικειμένου, να υποβάλλει σε διαμεσολαβητή από τη 
λίστα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
αίτημα προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, 
παραδίδοντάς του συμπληρωμένο ενημερωτικό έντυ-
πο, το οποίο συντάσσεται από την Κεντρική Επιτροπή 
Διαμεσολάβησης μετά τη σύσταση και έναρξη λειτουρ-
γίας της. Ο διαμεσολαβητής γνωστοποιεί στο άλλο ή 
στα άλλα μέρη το κατά τα ανωτέρω αίτημα προσφυγής 
στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και συνεννοείται με 
αυτά για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της 
συνεδρίας διαμεσολάβησης. Η γνωστοποίηση μπορεί να 
γίνει εγγράφως με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά 
ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, αρκεί να αποδεικνύεται 
το περιεχόμενό της και η ημερομηνία της. Η συνεδρία 
λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημε-
ρών από την επομένη της γνωστοποίησης της αίτησης 
του προσφεύγοντος στο άλλο ή τα άλλα μέρη, ενώ η δι-
αμεσολάβηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των 
επομένων τριάντα (30) ημερών, που εκκινούν από την 
επομένη της λήξης της ανωτέρω προθεσμίας. Τα μέρη 
δύνανται να συμφωνούν παράταση της προθεσμίας των 
τριάντα (30) ημερών για χρονικό διάστημα που δεν υπερ-
βαίνει τις τριάντα (30) ημέρες. Το χρονικό διάστημα από 
1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις παραπάνω 
προθεσμίες. Τα μέρη παρίστανται υποχρεωτικά, μετά 
των πληρεξούσιων δικηγόρων τους πλην των περιπτώ-
σεων των καταναλωτικών διαφορών και μικροδιαφορών. 

Β. Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αμφοτέ-
ρων των μερών και του διαμεσολαβητή στον ίδιο τόπο 
και χρόνο, η συνεδρία της διαμεσολάβησης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος 
τηλεδιάσκεψης, στο οποίο έχει πρόσβαση το άλλο ή τα 
άλλα μέρη της διαφοράς. Η διαδικασία τηλεδιάσκεψης 
μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω γραφείου άλλου 
διαπιστευμένου διαμεσολαβητή που εδρεύει στον τόπο 
της κατοικίας, εγκατάστασης ή έδρας του άλλου ή των 
άλλων μερών της διαφοράς. 

Η διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία 
εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ρυθμίζει κάθε 
αναγκαία τεχνική, διοικητική ή άλλη λεπτομέρεια. 

Γ. Αν κατά την αρχική συνεδρία της διαμεσολάβησης 
τα μέρη της διαφοράς δεν συμφωνήσουν να προχωρή-
σουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, τότε θεωρείται ότι 
έχει πληρωθεί η υποχρέωση του παρόντος άρθρου και 
συντάσσεται πρακτικό. 

5. Η υποχρεωτική υπαγωγή στη διαδικασία της δια-
μεσολάβησης δεν εφαρμόζεται όταν η πρόσκληση για 
προσφυγή σε αυτή περιλαμβάνει πρόσωπο ή πρόσωπα 
αγνώστου διαμονής.

6. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της διαμεσολά-
βησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν 
διαφορετικά.

7. Αν συναφθεί συμφωνία υπαγωγής στη διαμεσολά-
βηση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, 
ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του πα-
ρόντος άρθρου. 

Άρθρο 183

Διαδικασία διαμεσολάβησης 

1. Στη διαδικασία διαμεσολάβησης τα μέρη παρίστα-
νται μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους. 

2. Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από 
τρίτο πρόσωπο της κοινής τους επιλογής. Ο διαμεσο-
λαβητής είναι ένας (1), εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν 
εγγράφως ότι οι διαμεσολαβητές θα είναι περισσότε-
ροι. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως προς το πρόσωπο 
του διαμεσολαβητή και τον τόπο διεξαγωγής της δια-
μεσολάβησης αυτοί ορίζονται, κατά αποκλειστικότητα 
μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη, από την 
Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του άρθρου 186, 
με αιτιολογημένη απόφασή της. Η Κεντρική Επιτροπή 
Διαμεσολάβησης λαμβάνει υπόψη της το είδος της δι-
αφοράς που άγεται προς διαμεσολάβηση, τις διατάξεις 
του ΚΠολΔ για την κατά τόπο αρμοδιότητα , τις ειδικές 
δεξιότητες του διαμεσολαβητή, όπως αυτές περιγράφο-
νται στην παράγραφο 4 του άρθρου 203 και τον αριθμό 
των διαμεσολαβήσεων που έχει διεξάγει, όπως αυτός 
προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 197. 

3. Ο χρόνος, τόπος και λοιπές διαδικαστικές λεπτομέ-
ρειες της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης καθορίζονται 
από το διαμεσολαβητή σε συμφωνία με τα μέρη. Αν δεν 
επιτευχθεί συμφωνία των μερών για τα παραπάνω, ο 
διαμεσολαβητής δύναται να διεξάγει τη διαμεσολάβηση 
με τον τρόπο που κρίνει προσφορότερο, λαμβανομένων 
υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαφοράς. 

4. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό 
χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά εκτός αν τα μέρη 
συμφωνήσουν διαφορετικά. Ο διαμεσολαβητής μπορεί, 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να επικοινωνεί 
και να συναντά καθένα από τα μέρη είτε χωριστά είτε από 
κοινού. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά 
τις χωριστές επικοινωνίες του με το ένα μέρος δεν κοι-
νολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
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του άλλου μέρους. Οι ενέργειες του διαμεσολαβητή και 
των μερών για την επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης της 
μεταξύ τους διαφοράς διέπονται από τις αρχές της καλής 
πίστης και ειλικρίνειας και της διαρκούς αμεροληψίας του 
διαμεσολαβητή έναντι αυτών. Τα μέρη μπορούν, σε κάθε 
περίπτωση, να συμφωνήσουν ως διαδικασία διαμεσολά-
βησης τη διαδικασία και τους ειδικότερους κανόνες που 
προβλέπουν κέντρα και οργανισμοί διαμεσολάβησης.

5. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμ-
μετέχοντες συμφωνούν εγγράφως περί του εμπιστευτι-
κού ή μη χαρακτήρα της διαδικασίας. Η συμφωνία αυτή 
διέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. Τα 
μέρη δύνανται να συμφωνήσουν ότι θα τηρήσουν εμπι-
στευτικό και το περιεχόμενο της συμφωνίας, στην οποία 
ενδέχεται να καταλήξουν από τη διαδικασία της διαμε-
σολάβησης, εκτός αν η κοινολόγηση του περιεχομένου 
της είναι απαραίτητη για την εκτέλεσή της ή αυτό επι-
βάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης.

6. Οι διαμεσολαβητές, τα μέρη, οι πληρεξούσιοι αυτών 
και όσοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδι-
κασία της διαμεσολάβησης δεν εξετάζονται ως μάρτυρες 
ενώπιον των Δικαστηρίων ή σε διαιτητικές διαδικασίες, 
εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης, 
για την προστασία της ανηλικότητας ή της σωματικής 
ακεραιότητας και ψυχικής υγείας φυσικού προσώπου. 

7. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των ποινικών 
Δικαστηρίων, των Ανακριτών και των Εισαγγελέων, κα-
θώς και της αντίθετης και ρητής συμφωνίας των μερών, 
οι συζητήσεις και οι προτάσεις που εκφράστηκαν από τα 
μέρη κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, οι από-
ψεις του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για την επίτευξη 
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η εκφρασθείσα 
βούληση των μερών, καθώς και όποιες δηλώσεις των 
μερών στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης, 
δεν μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά μέσα ενώπιον 
πολιτικού δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου σε 
περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας διαμεσολάβησης. 
Η παραπάνω απαγόρευση δεν εφαρμόζεται στις περι-
πτώσεις της προηγουμένης παραγράφου.

8. Ο διαμεσολαβητής δεν υποχρεούται να αποδεχθεί 
το διορισμό του και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια, ανεξαρ-
τήτως της τυχόν πειθαρχικής ή ποινικής ευθύνης του. 

Άρθρο 184
Εκτελεστότητα των συμφωνιών 
που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση 

1. Ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολά-
βησης που πρέπει να περιέχει:

α) το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό φορολογικού μη-
τρώου και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 
του διαμεσολαβητή,

β) τον τόπο και το χρόνο της διαμεσολάβησης,
γ) τα πλήρη στοιχεία των μερών που προσέφυγαν στη 

διαμεσολάβηση και τα ονόματα των πληρεξούσιων δι-
κηγόρων τους,

δ) τη συμφωνία με την οποία τα μέρη προσέφυγαν 
στη διαμεσολάβηση,

ε) τα πλήρη στοιχεία τυχόν άλλων προσώπων που 
μετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης,

στ) τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά 
τη διαμεσολάβηση ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της 
διαμεσολάβησης.

2. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης, το 
πρακτικό υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη 
και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους και κάθε μέρος 
δικαιούται να παραλάβει από ένα ισόκυρο πρακτικό, το 
οποίο και δύναται να καταθέσει οποτεδήποτε στη γραμ-
ματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου που 
είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης για την 
οποία έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση. Κατά την κατάθεση 
υποβάλλεται παράβολο ποσού πενήντα (50) ευρώ, το 
ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η δαπάνη για 
το παράβολο βαρύνει τον καταθέτη, εκτός αν τα μέρη 
συμφωνήσουν διαφορετικά.

3. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, το 
πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνο από το διαμεσο-
λαβητή, ο οποίος οφείλει να μνημονεύσει ότι τα μέρη 
δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

4. Από την κατάθεση στη γραμματεία του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου, το πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον 
περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης 
που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, αποτελεί τίτλο 
εκτελεστό σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 904 του ΚΠολΔ. Το απόγραφο για την εκτέλε-
ση εκδίδεται, σύμφωνα με τα άρθρα 915 έως 918 του 
ΚΠολΔ, από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικεί-
ου, στη γραμματεία του οποίου κατετέθη το πρακτικό 
διαμεσολάβησης, χωρίς να επιβάλλονται άλλα έξοδα 
υπέρ του Δημοσίου στον επισπεύδοντα διάδικο. 

5. Αν η συμφωνία που περιέχεται στο πρακτικό δι-
αμεσολάβησης περιλαμβάνει και διατάξεις που αφο-
ρούν δικαιοπραξίες οι οποίες υπόκεινται εκ του νόμου 
σε συμβολαιογραφικό τύπο, οι διατάξεις αυτές πρέπει 
να περιβληθούν το συμβολαιογραφικό τύπο. Στην πε-
ρίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που διέπουν 
τη σύνταξη τέτοιων συμβολαιογραφικών εγγράφων και 
τη μεταγραφή τους. 

Άρθρο 185

Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην 

παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες 

Η γνωστοποίηση του αιτήματος του προσφεύγοντος 
στο άλλο ή τα άλλα μέρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 182 παράγραφος 4Α του παρόντος, αναστέλλει 
την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκη-
σης των αξιώσεων και δικαιωμάτων, εφόσον αυτές έχουν 
αρχίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαί-
ου, καθώς και τις δικονομικές προθεσμίες, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261, 262 και 263 
του ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που 
ανεστάλησαν, αρχίζουν και πάλι έξι (6) μήνες μετά τη 
σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας της διαμεσολάβησης 
ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη διαμε-
σολάβηση από το ένα μέρος στο άλλο και τον διαμεσο-
λαβητή ή από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση 
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ή κατάργηση της διαμεσολάβησης. Αν η συμφωνία που 
περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης περιλαμβάνει 
αιρέσεις ή προθεσμίες (άρθρα 201, 202, 210 ΑΚ) ή οποια-
δήποτε άλλη προϋπόθεση ισχύος της, η παραγραφή και 
η αποσβεστική προθεσμία που ανεστάλησαν, εκκινούν 
και πάλι τρεις (3) μήνες μετά την πλήρωση της αιρέσεως 
ή την παρέλευση της προθεσμίας ή της προϋπόθεσης. 

Άρθρο 186

Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης 

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης αποτελείται 
από τα παρακάτω μέλη, που ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, ως εξής:

α) Πέντε δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς 
της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, εκ των οποίων 
ένας με βαθμό Αρεοπαγίτη ή Αντεισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου και οι λοιποί με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου 
Πρωτοδικών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών με εμπειρία ή 
εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση, μετά από γνώμη του 
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 

β) Δύο καθηγητές, εν ενεργεία ή ομότιμους, ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με εμπειρία στη διαμεσολάβη-
ση, προερχόμενους από περισσότερα του ενός εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, τουλάχιστον δε ένας από Νομική Σχολή.

γ) Δύο εκπροσώπους της ολομέλειας των δικηγορικών 
συλλόγων της χώρας, μετά από σύμφωνη γνώμη της εν 
λόγω ολομέλειας.

δ) Τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τους 
υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία ή στο πολιτικό 
γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων ως ειδικό επιστημονικό προσω-
πικό ή ως ειδικοί συνεργάτες.

ε) Έναν διαμεσολαβητή εκπρόσωπο επαγγελματικών 
φορέων της χώρας, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος 
που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

στ) Δύο διαμεσολαβητές, μετά από πρόσκληση ενδια-
φέροντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβη-
σης ορίζεται ο αρχαιότερος από τους δικαστικούς και 
εισαγγελικούς λειτουργούς.

3. Για κάθε τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
Διαμεσολάβησης ορίζεται και ένα αναπληρωματικό με 
την ίδια διαδικασία. 

4. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, 
καθώς και τρίτα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη στην 
Επιτροπή του άρθρου 187 παράγραφος 3 περίπτωση δ’, 
απαγορεύεται να διατηρούν ή να διατηρούσαν, τουλάχι-
στον τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, οποιαδήποτε 
σχέση συνεργασίας με φορείς εκπαίδευσης του παρό-
ντος νόμου ή να συνάπτουν με αυτούς οποιαδήποτε συ-
νεργασία έξι (6) μήνες μετά την αποχώρησή τους από 
την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.

5. Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι τριε-
τής και μπορεί να ανανεώνεται άπαξ. Ο Πρόεδρος και 
τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης δεν 

αντικαθίστανται αν απολέσουν την ιδιότητα με την οποία 
διορίσθηκαν σε αυτήν.

6. Χρέη Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαμε-
σολάβησης εκτελεί ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή των Δικαστη-
ρίων ή άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι 
διατίθενται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση από 
την Υπηρεσία τους στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολά-
βησης. Για τη διάθεση εκδίδεται Υπουργική Απόφαση 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης περί απόσπασης 
ή διάθεσης και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της 
Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. 

Άρθρο 187

Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής 

Διαμεσολάβησης 

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης είναι αρμό-
δια να επιλαμβάνεται κάθε ζητήματος που αφορά την 
εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης, ακόμη και 
αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στον παρόντα νόμο. 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης δύναται 
να συστήνει, κατά την κρίση της, υποεπιτροπές για την 
ταχεία επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του παρόντος νόμου. Οι ανωτέρω υποεπι-
τροπές απαρτίζονται από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής 
Διαμεσολάβησης, εκτός αν στον παρόντα νόμο ορίζεται 
διαφορετικά, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός συμμε-
τοχής κάποιου μέλους σε παραπάνω από μία υποεπι-
τροπή. Οι υποεπιτροπές αυτές εξουσιοδοτούνται ρητά 
από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης για την 
οριστική διευθέτηση των ζητημάτων που επιλαμβάνο-
νται, εκτός αν ειδικότερα ορίζεται στον παρόντα νόμο 
ότι αρμόδια είναι η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης 
σε ολομέλεια.

3. Σε κάθε περίπτωση, η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολά-
βησης συγκροτεί υποχρεωτικά τέσσερις (4) βασικές υπο-
επιτροπές, η θητεία των οποίων είναι διετής, εκτός αν άλ-
λως ορίζεται ειδικότερα, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) «Επιτροπή Μητρώου Διαμεσολαβητών», η οποία 
είναι αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου των Διαμε-
σολαβητών, για κάθε σχετικό ζήτημα ή έκδοση πράξης 
που αφορά το τηρούμενο Μητρώο και για τη συγκέντρω-
ση των ετήσιων Εκθέσεων Πεπραγμένων, σύμφωνα με 
το άρθρο 192. 

β) «Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου», 
η οποία είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση των διαμε-
σολαβητών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
παρόντα νόμο και για την εφαρμογή του Πειθαρχικού 
Δικαίου και την επιβολή πειθαρχικών ποινών. Η σύνθεση 
της υποεπιτροπής αυτής γίνεται σύμφωνα με την παρά-
γραφο Ε.1. του άρθρου 193. 

γ) «Επιτροπή Ελέγχου Φορέων Εκπαίδευσης», η οποία 
είναι αρμόδια για κάθε ζήτημα που αφορά τους Φορείς 
Κατάρτισης Διαμεσολαβητών. 

δ) «Επιτροπή Εξετάσεων», η οποία είναι αρμόδια και 
έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των γραπτών και προ-
φορικών εξετάσεων και τη βαθμολόγηση των εξεταζόμε-
νων προς τον σκοπό της διαπίστευσης των υποψήφιων 
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διαμεσολαβητών. Η Επιτροπή Εξετάσεων απαρτίζεται 
από τρία (3) μέλη, τα οποία προέρχονται από την Κεντρι-
κή Επιτροπή Διαμεσολάβησης, με ισάριθμους αναπλη-
ρωτές, από τα οποία ένα, τουλάχιστον, είναι δικαστικός 
λειτουργός που προεδρεύει της επιτροπής. Η Επιτροπή 
Εξετάσεων δύναται, ανάλογα με τον εκάστοτε συνολικό 
αριθμό των εξεταζόμενων, να ορίζει δύο (2) επιπλέον 
μέλη, χωρίς αναπληρωτές, τα οποία πρέπει να έχουν την 
ιδιότητα του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. 

4. Η διαδικασία συμμετοχής των μελών και των νόμι-
μων αναπληρωτών τους στις παραπάνω υποεπιτροπές 
και ο αριθμός των μελών που τις απαρτίζουν καθορίζεται 
ελεύθερα από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, 
εκτός αν άλλως καθορίζεται ειδικότερα. Για τη συμμετο-
χή των ανωτέρω μελών στις υποεπιτροπές λαμβάνονται 
υπόψη, μεταξύ άλλων, ζητήματα που άπτονται της σύ-
γκρουσης συμφερόντων και αρμοδιοτήτων των μελών 
αυτών με άλλες ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς 
του κύριου επαγγέλματός τους. 

5. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η Κεντρική 
Επιτροπή Διαμεσολάβησης, ενώ έχει συσταθεί ειδικότε-
ρη υποεπιτροπή και έχει εξουσιοδοτηθεί από την πρώτη 
για τη διευθέτηση ζητημάτων του παρόντος νόμου, αρ-
μόδια κρίνεται η υποεπιτροπή, εκτός αν λόγω ειδικότε-
ρης περίπτωσης αρμόδια κρίνεται η πρώτη σε ολομέλεια. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Άρθρο 188

Προσόντα διαμεσολαβητών 

1. Οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι: α) απόφοιτοι τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισοδύναμου πτυχίου 
της αλλοδαπής, β) εκπαιδευμένοι από Φορέα εκπαίδευ-
σης διαμεσολαβητών αναγνωρισμένο από την Κεντρική 
Επιτροπή Διαμεσολάβησης ή κάτοχοι τίτλου διαπίστευ-
σης από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γ) διαπιστευμένοι από αυτήν και εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Αν απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κάτοχος ισο-
δύναμου πτυχίου της αλλοδαπής είναι και κάτοχος μετα-
πτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ ή ισοδυνάμου τίτ-
λου της αλλοδαπής με αντικείμενο την διαμεσολάβηση, 
δεν απαιτείται, προκειμένου να διαπιστευθεί, περαιτέρω 
εκπαίδευσή του από Φορέα εκπαίδευσης διαμεσολαβη-
τών, ούτε συμμετοχή του στις εξετάσεις. Αποκλείονται 
της άσκησης του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή όσοι 
έχουν διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί. 

2. Ο διαμεσολαβητής αναλαμβάνει καθήκοντα μόνο 
εφόσον κατά την κρίση του, μπορεί να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης διαμεσολάβησης 
σύμφωνα με την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, 
την πρακτική εξάσκηση και τις δεξιότητες που κατέχει.

3. Ο διαμεσολαβητής διεξάγει τη διαμεσολάβηση τη-
ρώντας τον κώδικα δεοντολογίας.

4. Ο διαμεσολαβητής δύναται να προβάλλει τις υπηρε-
σίες που προσφέρει, υπό τον όρο ότι ενεργεί κατά τρόπο 
επαγγελματικό, ειλικρινή και αξιοπρεπή. 

Άρθρο 189

Αμεροληψία - Ουδετερότητα 

1. Ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να ενεργεί έναντι 
των μερών κατά τρόπο απαλλαγμένο από προσωπικές 
προτιμήσεις, πεποιθήσεις και προκαταλήψεις και να με-
ριμνά για την ισότιμη συμμετοχή και διευκόλυνση όλων 
των μερών στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης.

Ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να μην αναλαμβάνει 
τη διενέργεια διαμεσολάβησης και, εάν έχει ήδη αναλά-
βει, να μην την συνεχίσει, προτού γνωστοποιήσει στα 
μέρη περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να 
δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την αμεροληψία 
του. Σε τέτοια περίπτωση ο διαμεσολαβητής επιτρέπεται 
να αναλάβει καθήκοντα διαμεσολάβησης ή να εξακο-
λουθεί να τα ασκεί μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των 
μερών και εφόσον είναι βέβαιος ότι είναι σε θέση να 
διεξαγάγει τη διαμεσολάβηση με πλήρη αμεροληψία.

2. Ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να παραμέ-
νει ουδέτερος ως προς το αποτέλεσμα της διαμεσολά-
βησης και δεν επιτρέπεται να κατευθύνει τα μέρη και να 
τους επιβάλλει τη λύση που ο ίδιος προκρίνει. Δύναται να 
διατυπώνει την προσωπική του άποψη, η οποία δεν είναι 
δεσμευτική, μόνο εφόσον όλα τα μέρη το επιθυμούν. 

Άρθρο 190

Ανεξαρτησία - Σύγκρουση συμφερόντων 

1. Ο διαμεσολαβητής δεν επιτρέπεται να αναλαμβά-
νει τη διενέργεια διαμεσολάβησης και, εάν την έχει ήδη 
αναλάβει δεν επιτρέπεται να τη συνεχίσει, προτού γνω-
στοποιήσεις τυχόν περιστάσεις που ενδέχεται να επηρε-
άσουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία του.

2. Ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να μην αναλαμβά-
νει καθήκοντα και, εάν έχει ήδη αναλάβει, να μην εξα-
κολουθήσει να τα ασκεί, σε περίπτωση σύγκρουσης των 
συμφερόντων του με τη διαμεσολάβηση. 

Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει, ιδίως, στις περι-
πτώσεις:

α) προσωπικής ή επαγγελματικής σχέσης του διαμε-
σολαβητή με ένα από τα μέρη ή τους δικηγόρους τους 
ή λήψης αμοιβής στο παρελθόν για παροχή υπηρεσιών 
σε οποιοδήποτε από τα μέρη,

β) οποιουδήποτε οικονομικού ή άλλου συμφέροντος, 
άμεσου ή έμμεσου, από την έκβαση της διαμεσολάβησης,

γ) ανάμιξης του διαμεσολαβητή, κατά οποιοδήποτε 
τρόπο, στο αντικείμενο της διαφοράς,

δ) ενέργειας, κατά το παρελθόν, του ίδιου του διαμε-
σολαβητή ή συνεργάτη του ή άλλου στελέχους της εται-
ρίας για την οποία εργάζεται, για κάποιο από τα μέρη, με 
ιδιότητα άλλη πλην του διαμεσολαβητή,

ε) οποιασδήποτε μορφής επαγγελματικής συνεργα-
σίας του διαμεσολαβητή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που εμπλέκονται στην παροχή συμβουλών σε ένα από 
τα συμμετέχοντα μέρη για θέματα που αφορούν το αντι-
κείμενο της διαμεσολάβησης. 

3. Ο διαμεσολαβητής υποχρεούται πριν από την ανά-
ληψη των καθηκόντων του να γνωστοποιήσει στα μέρη 
εάν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. 
Την ίδια υποχρέωση έχει και εάν αναφανεί τέτοια περί-
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πτωση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και κατά 
τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης. 

4. Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ο διαμε-
σολαβητής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να αναλάβει καθή-
κοντα και, εάν τα έχει ήδη αναλάβει να εξακολουθήσει 
να τα ασκεί, μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των μερών 
και εφόσον είναι βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει 
τη διαμεσολάβηση με τρόπο που να μην υπονομεύει την 
ακεραιότητα της διαδικασίας.

5. Μετά την περάτωση της διαμεσολάβησης και ανε-
ξάρτητα από το αποτέλεσμά της, δεν επιτρέπεται στο 
διαμεσολαβητή να επιληφθεί υπό άλλη επαγγελματική 
ιδιότητα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία άσκη-
σε καθήκοντα διαμεσολαβητή, μεταξύ των ίδιων μερών. 

Άρθρο 191

Αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών - 

Διαδικασία 

1. Ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να διεξάγει τη δια-
μεσολάβηση με βάση την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας 
των μερών. Ο διαμεσολαβητής μεριμνά ώστε τα μέρη 
να κατανοούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας που 
πρόκειται να ακολουθηθεί, καθώς και τον ρόλο αυτού και 
όλων των συμμετεχόντων και να ενημερώνει τα μέρη ότι 
είναι ελεύθερα ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσουν από 
τη διαδικασία χωρίς αιτιολογία ή ποινή. 

2. Ο διαμεσολαβητής βεβαιώνεται, ιδίως, ότι πριν από 
την έναρξη της διαμεσολάβησης τα μέρη έχουν κατανο-
ήσει και συμφωνήσει ρητώς τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις της συμφωνίας για υπαγωγή της διαφοράς τους 
στη διαμεσολάβηση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
διατάξεων που ενδεχομένως διέπουν τις υποχρεώσεις 
εχεμύθειας που βαρύνουν το διαμεσολαβητή και τα μέρη. 

3. Ο διαμεσολαβητής μεριμνά για την προσήκουσα 
διεξαγωγή της διαδικασίας και διασφαλίζει ότι τα μέρη 
έχουν επαρκή δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή. 

4. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να περατώσει τη διαμε-
σολάβηση, μετά από αιτιολογημένη ενημέρωση των 
μερών, εφόσον:

α) επέρχεται διευθέτηση της διαφοράς που είναι αντί-
θετη προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη, ή

β) θεωρεί ότι η συνέχιση της διαμεσολάβησης είναι 
απίθανο να οδηγήσει στη διευθέτηση της διαφοράς.

5. Ο διαμεσολαβητής λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διευθέτηση που θα 
εξευρεθεί για την επίλυση της διαφοράς είναι προϊόν 
γνώσης και εμπεριστατωμένης συναίνεσης όλων των 
μερών, καθώς επίσης και ότι όλα τα μέρη κατανοούν 
τους όρους της συμφωνίας.

6. Ο διαμεσολαβητής οφείλει να ενημερώνει τα μέρη 
για τον τρόπο που μπορούν να καταστήσουν τη μεταξύ 
τους συμφωνία εκτελεστή, όπου αυτό είναι δυνατό. 

Άρθρο 192

Εχεμύθεια 

1. Ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να τηρεί απόρρητες 
τις πληροφορίες που έχουν προκύψει από τη διαμεσολά-
βηση ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του 
γεγονότος ότι πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί 

διαμεσολάβηση, εκτός αν υποχρεούται να πράξει δια-
φορετικά από διάταξη νόμου ή για λόγους δημόσιας 
τάξης ή τα μέρη συναινούν ρητά στην αποκάλυψη των 
πληροφοριών.

2. Ο διαμεσολαβητής διέπεται από επαγγελματικό 
απόρρητο. 

Άρθρο 193

Πειθαρχικό Δίκαιο 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανε-

ξάρτητη από κάθε άλλη.
2. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από την Επιτρο-

πή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου ή και από την 
Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.

3. Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο 
πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται μόνο 
μία πειθαρχική ποινή. Νέα πειθαρχική δίωξη για το ίδιο 
παράπτωμα είναι απαράδεκτη.

4. Η με οποιονδήποτε τρόπο άρση του ποινικά κολάσι-
μου της πράξης ή η ολική ή μερική άρση των συνεπειών 
της ποινικής καταδίκης, δεν αίρουν το πειθαρχικά κολά-
σιμο της πράξης.

Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
1. Πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να τελεσθεί με πρά-

ξη ή παράλειψη του διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της δι-
αμεσολάβησης που είναι αντίθετη προς τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τον νόμο και συνδέονται άρ-
ρηκτα με τη διαμεσολάβηση καθώς και από τον κώδικα 
δεοντολογίας διαμεσολαβητών.

2. Πειθαρχικά παραπτώματα του διαμεσολαβητή απο-
τελούν, ιδίως η χρησιμοποίηση της ιδιότητας του για την 
επιδίωξη παράνομων σκοπών και η εν γένει αναξιοπρε-
πής ή απρεπής συμπεριφορά του.

3. Κάθε κακούργημα που τελείται από διαμεσολαβητή 
ως και κάθε εκ δόλου πλημμέλημα ασυμβίβαστο με την 
ιδιότητα του διαμεσολαβητή είναι και αυτοτελές πειθαρ-
χικό παράπτωμα. 

4. Η μη τήρηση της αρχής της αμεροληψίας από μέ-
ρους του διαμεσολαβητή συνιστά σοβαρό πειθαρχικό 
παράπτωμα. 

Γ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται δύο 

(2) έτη μετά την τέλεσή τους.
2. Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται με την 

υποβολή της αναφοράς, για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. 

Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) η σύσταση,
β) η έγγραφη επίπληξη,
γ) η προσωρινή ανάκληση της διαπίστευσης έως και 

ένα (1) έτος,
δ) η οριστική ανάκληση της διαπίστευσης.
2. Η ποινή της οριστικής ανάκλησης της διαπίστευ-

σης επιβάλλεται μόνο σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις 
πειθαρχικών παραπτωμάτων. Τέτοιες προϋποθέσεις συ-
ντρέχουν αν ο διαμεσολαβητής:

α) καταδικάστηκε αμετάκλητα για κακούργημα ή για 
οποιοδήποτε εκ δόλου πλημμέλημα, ασυμβίβαστο με 
τον θεσμό της διαμεσολάβησης, 
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β) τιμωρήθηκε ήδη με ποινή προσωρινής παύσης του-
λάχιστον έξι (6) μηνών την τελευταία τριετία για άλλη, 
χρονικά προηγούμενη πράξη.

3. Όταν πρόκειται για παράπτωμα που οφείλεται σε 
ελαφρά αμέλεια, η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης 
μπορεί να μην επιβάλει ποινή, εκτιμώντας τις συνθήκες 
κάτω από τις οποίες έχει τελεστεί.

Δ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΥΣΗΣ
1. Ο διαμεσολαβητής, στον οποίο έχει επιβληθεί ανά-

κληση διαπίστευσης και παύση από τα καθήκοντα δια-
μεσολαβητή, οριστική ή προσωρινή, για όσο χρόνο αυτή 
διαρκεί, δεν επιτρέπεται να ενεργεί ως διαμεσολαβητής. 

2. Το κύρος της επιτυχούς έκβασης της διαμεσολάβη-
σης και του συμφωνητικού που καταρτίστηκε δεν θίγεται 
από την ποινή που του επιβλήθηκε.

3. Η αρμόδια για την κατάρτιση του μητρώου διαμε-
σολαβητών Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης οφεί-
λει να ενημερώνει το μητρώο διαμεσολαβητών για την 
επιβληθείσα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της δια-
πίστευσης του διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του.

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου 

διακρίνεται σε πρωτοβάθμια μονομελούς σύνθεσης 
και δευτεροβάθμια τριμελούς σύνθεσης, με ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη, και ορίζεται από την Κεντρική 
Επιτροπή Διαμεσολάβησης. Η θητεία των μελών της 
είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται. Μέλος της δευ-
τεροβάθμιας επιτροπής δεν μπορεί να είναι το μέλος 
που εξέδωσε την πρωτοβάθμια πειθαρχική απόφαση. 
Αν τα ανωτέρω όργανα κρίνουν ότι πρέπει να επιβληθεί 
η ποινή της οριστικής ανάκλησης της άδειας του διαμε-
σολαβητή, τότε αρμόδια προς τούτο είναι η Κεντρική 
Επιτροπή Διαμεσολάβησης σε ολομέλεια.

2. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για 
δηλώσεις αποχής και εξαίρεσης των δικαστών ισχύουν 
αναλογικά.

3. Αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη όταν αφορά 
τόσα μέλη του πειθαρχικού οργάνου ώστε να καθίσταται 
αδύνατη η νόμιμη συγκρότησή του. 

4. Για τη διαδικασία σε κάθε θέμα του πειθαρχικού 
ελέγχου αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολά-
βησης, οι τελεσίδικες αποφάσεις της οποίας εκτελούνται 
με επιμέλεια του Προέδρου της ή του μέλους της που 
ορίσθηκε από αυτόν. 

5. Για την υποβολή αναφοράς κατά διαμεσολαβητή, 
απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η κατάθεση παρά-
βολου, ποσού πενήντα (50) ευρώ, το ύψος του οποίου 
αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων. 

Άρθρο 194

Αμοιβή 

1. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται ελεύθερα με 
γραπτή συμφωνία των μερών.

2. Εάν δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, η αμοιβή ορί-
ζεται ως εξής:

α) Για απασχόληση έως δύο (2) ωρών η ελάχιστη αμοι-
βή ορίζεται στα εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ, 

β) Για απασχόληση από δύο (2) ώρες και πάνω η ελάχι-
στη ωριαία αμοιβή ορίζεται στα εκατό (100) ευρώ. 

Τα ποσά των περιπτώσεων α΄ και β΄ μπορούν να ανα-
προσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. α) Αν η διαφορά της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1Α του 
άρθρου 182 αφορά διατροφή, ο υπόχρεος της διατρο-
φής καταβάλλει στον διαμεσολαβητή ελάχιστη αμοιβή 
ποσού εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ. Τυχόν επιπλέον 
αμοιβή καταβάλλεται με ελεύθερη συμφωνία των μερών.

β) Στις διαφορές του άρθρου 466 και στις ειδικές δια-
δικασίες ΚΠολΔ η ελάχιστη αμοιβή του διαμεσολαβητή 
ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

Αν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαφορά αχθεί ενώ-
πιον του δικαστηρίου και εφόσον ο υπόχρεος νικήσει 
εν όλω ή εν μέρει, το καταβληθέν ποσό της ελάχιστης 
αμοιβής, αναζητείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 176 
επ. ΚΠολΔ., λογιζόμενο ως δικαστικό έξοδο.

4. Ο διαμεσολαβητής οφείλει να παρέχει στα μέρη 
πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο αμοιβής του. 

Άρθρο 195

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

Επιτρέπεται η άσκηση αποκλειστικά και μόνο του 
επαγγέλματος του διαμεσολαβητή. Με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται η δημιουργία Κωδι-
κού Αριθμού Δραστηριότητος (ΚΑΔ) για το επάγγελμα 
του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή για όσους επιθυ-
μούν να το ασκήσουν και δεν διαθέτουν άλλον. 

Άρθρο 196

Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης 

Ενώσεις προσώπων πιστοποιημένων διαμεσολαβη-
τών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
συνιστώνται και λειτουργούν με τη συμμετοχή διαμεσο-
λαβητών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 197

Υποχρέωση ετήσιας έκθεσης 

Κάθε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής υποχρεούται 
μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε 
έτους να ενημερώνει για τα πεπραγμένα του αμέσως 
προηγούμενου χρονικού διαστήματος την Κεντρική Επι-
τροπή Διαμεσολάβησης, η οποία προβαίνει στον έλεγ-
χό τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται αποκλειστικά 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την αποστολή 
ανωνυμοποιημένης Έκθεσης Πεπραγμένων, όπως αυτή 
διαμορφώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσο-
λάβησης και αναρτάται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. Η Έκθεση Πεπραγμένων περιλαμβάνει, 
κατ΄ ελάχιστο, τον αριθμό των διαμεσολαβήσεων που 
πραγματοποίησε ο διαμεσολαβητής, το αποτέλεσμα και 
τη διάρκεια κάθε διαμεσολάβησης, τη φύση της υπόθε-
σης και την κατάθεση ή μη πρακτικού στο Πρωτοδικείο. 
Η υποχρέωση αποστολής της Έκθεσης Πεπραγμένων 
είναι προσωποπαγής και αποστέλλεται από κάθε εγγε-
γραμμένο στο Μητρώο διαμεσολαβητή, ανεξαρτήτως 
αν έχει διεξάγει διαμεσολαβήσεις ή όχι. 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

Άρθρο 198

Φορείς κατάρτισης 

1. Φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών (εφεξής «Φο-
ρέας»), που λειτουργεί με άδεια που χορηγείται κατόπιν 
ειδικής και αιτιολογημένης απόφασης της Κεντρικής 
Επιτροπής Διαμεσολάβησης, είναι: 

Α. Αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δι-
καίωμα σύστασης της οποίας έχουν: 

α) ένας δικηγορικός σύλλογος ή περισσότεροι από 
κοινού της αυτής Εφετειακής Περιφέρειας,

β) ένας ή περισσότεροι δικηγορικοί σύλλογοι της αυ-
τής εφετειακής περιφέρειας, σε σύμπραξη με επιστη-
μονικούς, εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς φορείς ή 
επιμελητήρια.

Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ είναι δυνατή η σύμπραξη 
και με φορέα κατάρτισης της αλλοδαπής εγνωσμένου 
κύρους και διεθνούς αναγνώρισης και εμπειρία στην 
παροχή εκπαίδευσης διαμεσολάβησης και γενικότερα 
στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών ή στη 
διενέργεια διαμεσολαβήσεων. 

Οι ανωτέρω φορείς θα ασκούν τη λειτουργία τους 
εντός της περιφέρειας της εφετειακής έδρας τους.

Β. Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ.) ΑΕΙ, το οποίο παρέχει σχετικό πρόγραμμα, η δε 
λειτουργία του διέπεται αποκλειστικά από τις οικείες 
διατάξεις περί λειτουργίας των ΑΕΙ.

2. Ο Φορέας έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, 
εκτός των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί κατ’ ελάχιστον 
το ακόλουθο διευθυντικό προσωπικό: α) έναν (1) Διευ-
θυντή του Φορέα και β) έναν (1) Διευθυντή Κατάρτισης. 
Οι ανωτέρω πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο 
σπουδών σχολής της αλλοδαπής.

4. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί διοικητικό 
προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη.

5. O σκοπός του Φορέα είναι: 
α) ο σχεδιασμός προγραμμάτων και η παροχή υπηρε-

σιών βασικής εκπαίδευσης κατ΄ ελάχιστο ογδόντα (80) 
ωρών, ως και, 

β) ο σχεδιασμός προγραμμάτων μετεκπαίδευσης πέ-
ραν των ογδόντα (80) ωρών της βασικής εκπαίδευσης 
των υποψηφίων διαμεσολαβητών, για την περαιτέρω 
απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επιμόρφωσης αυ-
τών, αναγκαίων για την άσκηση της διαμεσολάβησης.

6. Ο Φορέας Κατάρτισης υποχρεούται να συνεργάζεται 
με ικανό αριθμό εκπαιδευτών προκειμένου να παρέχει 
ποιοτική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι δι-
απιστευμένοι διαμεσολαβητές. Ο εκπαιδευτής πρέπει 
να έχει τετραετή επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό 
του αντικείμενο και 

α) να κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στον 
τομέα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή,

β) να κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σε 
συναφή επιστημονικό κλάδο (ιδίως νομικής επιστήμης, 

ή επιστημών οικονομίας ή διοίκησης, ή κοινωνικών επι-
στημών, ή τεχνολογίας και κατασκευών) και να έχει του-
λάχιστον ογδόντα (80) ώρες εκπαίδευσης επιπλέον της 
βασικής εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση ή,

γ) να διαθέτει εμπειρία στη διαμεσολάβηση, η οποία 
προκύπτει είτε λόγω συμμετοχής στην εκπαίδευση δι-
αμεσολαβητών, είτε λόγω συμμετοχής σε διαδικασίες 
διαμεσολάβησης ως διαμεσολαβητής ή βοηθός διαμε-
σολαβητή ή νομικός παραστάτης, είτε λόγω συμμετο-
χών σε συνέδρια, σεμινάρια, ερευνητικά προγράμματα 
συναφή με τη διαμεσολάβηση.

δ) Σε δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς με 
τουλάχιστον οκταετή υπηρεσία και εφόσον αυτοί έχουν 
δικαστική εμπειρία ή επιστημονική εξειδίκευση στη δι-
αμεσολάβηση, μπορούν να ανατίθενται καθήκοντα εκ-
παίδευσης υποψηφίων διαμεσολαβητών και δικαστικών 
μεσολαβητών, αποκλειστικά και μόνον σε Κέντρα Επι-
μόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των ΑΕΙ. 
Τα καθήκοντα αυτά λογίζονται ως δικαστικά, εφαρμοζό-
μενης αναλόγως της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988, όπως 
κάθε φορά ισχύει, μη εμπίπτοντα σε καμία περίπτωση 
στα ασυμβίβαστα του άρθρου αυτού.

7. Ο αριθμός των υποψήφιων διαμεσολαβητών που 
συμμετέχουν σε κάθε εκπαιδευτικό κύκλο στα προγράμ-
ματα βασικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους είκοσι ένα (21). Οι εκπαιδευτές δεν δύνανται να 
είναι λιγότεροι από δύο (2) για κάθε εκπαιδευτικό κύκλο. 

Άρθρο 199

Αδειοδότηση Φορέων κατάρτισης 

1. Ο ενδιαφερόμενος Φορέας, προκειμένου να λάβει 
άδεια λειτουργίας, υποβάλλει στην Κεντρική Επιτροπή 
Διαμεσολάβησης φάκελο που περιλαμβάνει:

α) την αίτησή του για αδειοδότηση, 
β) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του, από 

το οποίο προκύπτει με σαφήνεια ο σκοπός αυτού, 
γ) θεωρημένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασι-

ών του από την αρμόδια ΔΟΥ. Η υποχρέωση αυτή δεν 
υφίσταται για τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μά-
θησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΕΙ.

δ) κατάλογο με το εκπαιδευτικό προσωπικό, με πλήρη 
βιογραφικά αυτών, καθώς και το λοιπό προσωπικό, 

ε) οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό που αποδεικνύει 
νομή, κατοχή, χρήση ή κυριότητα του χώρου εκπαίδευσης,

στ) διάγραμμα κάτοψης του χώρου εκπαίδευσης 
υπογεγραμμένο από πολιτικό μηχανικό ή τοπογράφο 
μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό, στο οποίο εμφαί-
νεται ότι ο εν λόγω χώρος διαθέτει τουλάχιστον τρεις 
χωριστές αίθουσες διδασκαλίας και ειδικότερα δύο αί-
θουσες κατάλληλες για τη διεξαγωγή των μαθημάτων 
και προσομοιώσεων και μία αίθουσα διαλέξεων, καθώς 
και κατάλογο του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού,

ζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη 
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία βεβαιώνεται 
ότι οι αίθουσες διδασκαλίας έχουν επαρκή υλικοτεχνική 
υποδομή και είναι κατάλληλες για το σκοπό της εκπαί-
δευσης και πληρούν τους ισχύοντες κάθε φορά όρους 
ασφαλείας.
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η) παράβολο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το 
οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

θ) Οι ήδη αδειοδοτημένοι Φορείς θεωρούνται ότι 
πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και η 
αδειοδότησή τους εξακολουθεί να ισχύει. Δύναται όμως 
η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης να ζητήσει από 
αυτούς συμπληρωματικά στοιχεία της λειτουργίας τους 
και να τους καλέσει να συμμορφωθούν εντός εύλογης 
προθεσμίας αν κρίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις που επη-
ρεάζουν δυσμενώς αυτή. 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης εντός δύο 
(2) μηνών από την κατάθεση πλήρους φακέλου, ελέγχει 
την πληρότητά του. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητι-
κά είναι ελλιπή, ζητείται εγγράφως από τον αντίστοιχο 
Φορέα να αποστείλει, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά δεόντως συμπληρωμένα. Μετά την παραλαβή, 
τα δικαιολογητικά εξετάζονται εκ νέου και η Κεντρική 
Επιτροπή Διαμεσολάβησης αποφαίνεται για την πληρό-
τητα και συμβατότητά τους.

3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος Φορέας είτε 
δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, 
είτε αυτά που προσκομίζει δεν είναι πλήρη, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, η αίτηση χαρα-
κτηρίζεται ελλιπής και απορρίπτεται με αιτιολογημένη 
απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. 
Ο ενδιαφερόμενος Φορέας του οποίου απορρίφθηκε 
η σχετική αίτηση δύναται να επανέλθει με νέα αίτηση. 

4. Ο ενδιαφερόμενος Φορέας, του οποίου ο φάκελος 
κρίνεται πλήρης υπόκειται στη συνέχεια σε αξιολόγηση. 

5. Η αξιολόγηση του ενδιαφερόμενου Φορέα γίνεται 
με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, 
βάσει των ακόλουθων τεσσάρων κριτηρίων:

α) Οργάνωση, Λειτουργία 
β) Επιστημονικό και λοιπό Προσωπικό 
γ) Υλικοτεχνική Υποδομή
δ) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ε) Επιθεώρηση του χώρου εκπαίδευσης.
6. Εφόσον πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω όροι και 

προϋποθέσεις, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Φορέα 
άδεια λειτουργίας, διαφορετικά, η αίτησή του απορρί-
πτεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Κεντρικής 
Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Ο ενδιαφερόμενος Φορέας, 
μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση.

7. Οι Φορείς ανά έτος και εντός του πρώτου δεκαπεν-
θημέρου του Ιουλίου, υποβάλλουν στην Κεντρική Επι-
τροπή Διαμεσολάβησης αναλυτική έκθεση αναφορικά 
με την λειτουργία τους, η οποία προβαίνει σε έλεγχο και 
αξιολόγηση της κατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο παρόν και σε περίπτωση ανεπάρκειας επιβάλλει τις 
ποινές της παραγράφου 9.

8. Αν διαπιστωθεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η 
αδειοδότηση και λειτουργία του Φορέα, δηλώθηκαν ή 
κατατέθηκαν στοιχεία ανακριβή, η Κεντρική Επιτροπή 
Διαμεσολάβησης ανακαλεί οριστικά την άδεια λειτουρ-
γίας του Φορέα.

9. Σε περίπτωση μη τήρησης των νόμιμων υποχρε-
ώσεων του Φορέα κατά το στάδιο λειτουργίας του και 
μετά από προηγούμενη ακρόασή του η Κεντρική Επι-
τροπή Διαμεσολάβησης, δύναται να επιβάλλει για κάθε 
παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, 
το βαθμό υπαιτιότητας των οργάνων του και την τυχόν 
υποτροπή, μία από τις παρακάτω κυρώσεις:

α) σύσταση προς συμμόρφωση, 
β) προσωρινή ανάκληση της άδειας του Φορέα από 

ένα (1) μήνα έως και έξι (6) μήνες ή/και,
γ) οριστική ανάκληση της άδειας του Φορέα.
Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με 

αιτιολογημένη απόφαση μετά από έγγραφη κλήτευση 
του Φορέα για παροχή εξηγήσεων. 

Άρθρο 200

Υποψήφιοι διαμεσολαβητές 

Οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές υποβάλλουν αίτηση 
στον Φορέα για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα βα-
σικής εκπαίδευσης, εφόσον προσκομίσουν τίτλο σπου-
δών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής 
ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, 
νόμιμα αναγνωρισμένου στην ημεδαπή και απόσπασμα 
ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν 
τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). 

Άρθρο 201

Πρόγραμμα σπουδών 

Α. Το ελάχιστο περιεχόμενο του βασικού εκπαιδευτι-
κού προγράμματος σπουδών και της εξεταστέας ύλης 
υποψηφίων διαμεσολαβητών, απαιτεί τουλάχιστον ογδό-
ντα (80) ώρες διδασκαλίας και έχει ως εξής:

• Η διαμεσολάβηση και λοιπές μορφές εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών. Η εξέλιξη του θεσμού διεθνώς.

• Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμέ-
να θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις.

• Θεμελιώδη χαρακτηριστικά, βασικές έννοιες και αρ-
χές, ως και ορισμός του θεσμού της διαμεσολάβησης 
κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

• Θεμελιώδεις έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου.
• Πεδίο εφαρμογής - Προϋποθέσεις υπαγωγής διαφο-

ρών στη διαμεσολάβηση.
• Τρόποι προσφυγής στη διαμεσολάβηση - Συμφωνία 

υπαγωγής στη διαμεσολάβηση - Συνέπειες.
• Διαδικασία διεξαγωγής της διαμεσολάβησης. Στάδια. 

Νομικοί παραστάτες και άλλα πρόσωπα.
• Πρακτικό διαμεσολάβησης - Εκτελεστότητα.
• Διαμεσολαβητής - Ρόλος - Ευθύνη διαμεσολαβητή.
• Κώδικας Πειθαρχικός και Δεοντολογίας.
• Δεξιότητες και τεχνικές διαμεσολάβησης - Τεχνικές 

Διαπραγμάτευσης και Επικοινωνίας - Βασικές έννοιες της 
ψυχολογίας στη διαμεσολάβηση.

• Προσομοιώσεις διαμεσολάβησης. Πρακτική Εφαρ-
μογή αυτών.

• Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρείες, Αξιόγραφα.
Β. Μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών:
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Η μετεκπαίδευση των διαπιστευμένων διαμεσολαβη-
τών συνίσταται στην τακτική προαγωγή και διατήρηση 
των γνώσεων και δεξιοτήτων τους ανά τριετία και με 
ελάχιστο αριθμό εκπαίδευσης είκοσι (20) ωρών, η οποία 
παρέχεται από αδειοδοτημένους φορείς ή από αναγνω-
ρισμένους φορείς της αλλοδαπής ή με διεξαγωγή από 
αυτούς τουλάχιστον πέντε (5) διαμεσολαβήσεων στο 
παραπάνω χρονικό διάστημα. Η μη συμμόρφωση προς 
αυτή την υποχρέωση συνεπάγεται αναστολή της ιδιότη-
τας του διαμεσολαβητή μέχρι την ενημέρωση της Κεντρι-
κής Επιτροπής Διαμεσολάβησης για την ικανοποίηση της 
υποχρέωσης αυτής. Η παρακολούθηση της παραπάνω 
υποχρέωσης ανήκει στην αρμοδιότητα της Κεντρικής 
Επιτροπής Διαμεσολάβησης, η οποία δύναται να κρίνει 
ως επαρκείς και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες 
και εκπαιδεύσεις, ιδία δε επιμορφώσεις με συμμετοχή σε 
σεμινάρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συγγραφικό 
έργο ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. 

Άρθρο 202

Διαπίστευση διαμεσολαβητών 

1. Η διαπίστευση των διαμεσολαβητών και η εγγραφή 
τους στο οικείο Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 203, γίνε-
ται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης κατόπιν 
εξετάσεων, πλην της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 188, οπότε δεν απαιτείται 
συμμετοχή στις εξετάσεις και των ήδη διαπιστευμένων, 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διαμεσο-
λαβητών, οι οποίοι διατηρούν τη διαπίστευσή τους.

2. Οι εξετάσεις των υποψηφίων διαμεσολαβητών διε-
νεργούνται από την Επιτροπή Εξετάσεων όπως αυτή έχει 
ορισθεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, 
κατά την κρίση της, τουλάχιστον όμως δύο φορές το 
χρόνο. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές και 
συμπεριλαμβάνεται αξιολόγηση σε προσομοιώσεις. 

Α. Εξετάσεις - Γραμματειακή υποστήριξη
1. Η Επιτροπή Εξετάσεων συνεδριάζει κατά την πε-

ρίοδο των εξετάσεων. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής 
εκτελεί ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή των Δικαστηρίων ή άλλης 
δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι διατίθενται 
από την Υπηρεσία τους στην Επιτροπή Εξετάσεων μετά 
από σχετικό αίτημά της. Η Γραμματεία μεριμνά για όλα 
τα καθήκοντα που της αναθέτει η Επιτροπή Εξετάσεων.

Β. Τρόπος, κριτήρια, προϋποθέσεις και όροι εξετάσεων 
ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων

1. Ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής των εξε-
τάσεων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξετά-
σεων, η οποία κοινοποιείται στους αδειοδοτημένους φο-
ρείς κατάρτισης και αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων τουλάχιστον πριν από τριάντα (30) ημέρες.

2. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις 
εξετάσεις είναι η υποβολή στην Επιτροπή Εξετάσεων 
αίτησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποι-
ητικό του φορέα κατάρτισης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι 
οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές έχουν λάβει τη βασική εκ-
παίδευση και κατάρτιση, κατά τα οριζόμενα στον νόμο. 

Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τους τρόπους υποβολής 
της αίτησης καθώς και των συνοδευτικών εγγράφων. Σε 
κάθε περίπτωση η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο 
εκατό (100) ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο μπορεί 
να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων.

3. Στις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι διαγωνίζονται 
σε εβδομήντα (70) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 
δύο (2) ερωτήσεις με απαντήσεις σύντομης ανάπτυξης 
έως εκατό πενήντα (150) λέξεων η κάθε μία. Η βαθμολό-
γηση γίνεται σε κλίμακα των εκατό (100) μονάδων. Κάθε 
σωστή απάντηση στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
αντιστοιχεί σε μία μονάδα. Τα αποτελέσματα των γρα-
πτών εξετάσεων ανακοινώνονται υποχρεωτικά εντός 
τριάντα ημερών από το πέρας τους.

4. Αν ένας από τους υποψήφιους δεν είναι παρών στην 
αίθουσα κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των 
θεμάτων αποκλείεται από τις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι 
γράφουν σε ομοιόμορφο χαρτί, που τους χορηγείται από 
την Επιτροπή Εξετάσεων και φέρει τη μονογραφή ενός εκ 
των μελών της Επιτροπής. Το γραπτό δεν πρέπει να φέρει 
στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό γνώρισμα 
πλην των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στο πάνω 
αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας του γραπτού. Αφού 
γίνει η παραβολή με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, 
οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του καλύπτονται 
με αδιαφανή ταινία, η οποία αφαιρείται μόνο μετά την 
οριστικοποίηση της βαθμολογίας παρουσία όλων των 
μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

5. Μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων 
κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, 
οι επιτυχόντες σε αυτές υποψήφιοι καλούνται εντός πέ-
ντε εργασίμων ημερών σε προφορικές εξετάσεις ενώ-
πιον της Επιτροπής Εξετάσεων προς διαπίστωση της 
επάρκειας των γνώσεων και δεξιοτήτων για διεξαγωγή 
διαμεσολάβησης. Οι προφορικές εξετάσεις συνίστανται 
στην εξέταση από τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτρο-
πής Εξετάσεων επί των τεχνικών της διαμεσολάβησης 
με χρησιμοποίηση ρόλων και προσομοιώσεων κατά τα 
συνήθη πρότυπα που εφαρμόζονται διεθνώς. Η επίδοση 
των υποψηφίων στις προφορικές εξετάσεις αξιολογείται 
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία 
ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης 
μετά την σύσταση και έναρξη λειτουργίας της. Επάρκεια 
συντρέχει, όταν ο υποψήφιος διαμεσολαβητής έχει αντα-
ποκριθεί επιτυχώς σε περισσότερες από τις μισές απαι-
τούμενες διαμεσολαβητικές ικανότητες και δεξιότητες 
βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης και δεν έχει επιδείξει 
κάποια μορφή απαγορευμένης συμπεριφοράς σύμφωνα 
με την βαθμολόγηση των εξεταστών. 

6. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν επιτύχει μέσο 
όρο των δύο εξετάσεων, γραπτών και προφορικών, του-
λάχιστον 70%. Οι προφορικές και οι γραπτές εξετάσεις 
ολοκληρώνονται σε μία περίοδο.

7. Η απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων γνωστοποι-
είται στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, η οποία 
διαπιστεύει τους οριστικούς επιτυχόντες.
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8. Ο υποψήφιος διαμεσολαβητής που απέτυχε σε τρεις 
(3) εξεταστικές περιόδους, οφείλει να προσκομίσει νέο πι-
στοποιητικό εκπαίδευσης από φορέα κατάρτισης, προκει-
μένου να έχει εκ νέου δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

9. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και εντός 
15 ημερών, η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει ημερομηνία 
κατά την οποία οι αποτυχόντες υποψήφιοι δύναται να 
λάβουν γνώση των γραπτών τους και της προφορικής 
τους βαθμολογίας, χωρίς να έχουν δικαίωμα αναβαθμο-
λόγησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας τα 
γραπτά και οι προφορικές βαθμολογίες καταστρέφονται. 

10. Για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύ-
πτει σχετικά με την εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος 
άρθρου αρμόδια είναι η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσο-
λάβησης. 

Άρθρο 203

Ενημέρωση κοινού - Μητρώο 

1. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με την Κεντρική Επι-
τροπή Διαμεσολάβησης παρέχει πληροφόρηση στο ευρύ 
κοινό σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης και τον 
τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες των διαμεσολαβητών.

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης καταρτίζει 
και τηρεί Μητρώο Διαμεσολαβητών, σε ηλεκτρονική 
μορφή, στο οποίο εγγράφονται όλοι οι διαπιστευμένοι 
διαμεσολαβητές κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά και 
το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Σε κάθε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή αποδίδεται 
ένας μοναδικός αριθμός μητρώου.

4. Το Μητρώο Διαμεσολαβητών περιέχει υποχρεωτικά 
και κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες του διαπι-
στευμένου διαμεσολαβητή: 

α) τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας του, την ηλε-
κτρονική διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας 
του, τον αριθμό μητρώου του και τον ΚΑΔ, εφόσον έχει 
και ασκεί το επάγγελμα του διαμεσολαβητή, 

β) το είδος της βασικής επαγγελματικής του δραστηρι-
ότητας, τον τίτλο των βασικών σπουδών και τους τυχόν 
μεταπτυχιακούς τίτλους του, 

γ) τον Φορέα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών το εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα σπουδών του οποίου ολοκλήρωσε 
και τις ώρες διδασκαλίας του προγράμματος αυτού,

δ) τυχόν μετεκπαιδεύσεις και άλλες επιστημονικές 
δραστηριότητες του, συναφείς με την διαμεσολάβηση. 

5. Ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να ενημε-
ρώνει άμεσα την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης 
για κάθε αλλαγή των κατά τα ανωτέρω στοιχείων του, η 
οποία ελέγχει αυτά και δύναται να καλεί τον διαμεσολα-
βητή σε διευκρινίσεις.

6. Διαμεσολαβητής, ο οποίος έχει διαπιστευθεί σε άλλο 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας τις δι-
ατάξεις που προβλέπονται στο κράτος-μέλος ώστε νομί-
μως να ασκεί το επάγγελμα του διαμεσολαβητή, δύναται 
να εγγραφεί στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που τηρείται 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, ύστερα από αίτησή του. Η αίτηση θα 
συνοδεύεται από την προσκόμιση των απαραίτητων δι-

καιολογητικών εγγράφων που πιστοποιούν αυτή του την 
ιδιότητα και θα πραγματοποιείται η εγγραφή του έπειτα 
από έλεγχο αυτών και έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής 
Διαμεσολάβησης. Η τελευταία εξετάζει τη νομιμότητα 
των εγγράφων που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος, κά-
νοντας κατά την κρίση της χρήση οποιουδήποτε πρό-
σφορου, προς τούτο, μέσου και τρόπου. 

Άρθρο 204

Εκούσια παραίτηση - Αναστολή άσκησης 

καθηκόντων διαμεσολάβησης 

1. Κάθε διαμεσολαβητής έχει το δικαίωμα παραίτησης 
από την ιδιότητα αυτή. Η αίτηση παραίτησης υποβάλλε-
ται με ηλεκτρονικό τρόπο προς την Κεντρική Επιτροπή 
Διαμεσολάβησης, η οποία επικυρώνει την βούληση του 
διαμεσολαβητή και τον διαγράφει από το σχετικό Μη-
τρώο. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παραίτησης 
του διαμεσολαβητή, το οποίο ξεκινά από την ημερομη-
νία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, επέρχεται αυτοδι-
καίως και η αναστολή των υποχρεώσεών του, με εξαίρε-
ση την υποχρέωση για υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων 
για το χρονικό διάστημα που ασκούσε τα καθήκοντά 
του και με την επιφύλαξη τυχόν έναρξης πειθαρχικής 
διαδικασίας σε βάρος του. 

2. Διαμεσολαβητής που παραιτήθηκε από τα καθήκο-
ντά του δύναται να επανεγγραφεί στο Μητρώο, εφόσον 
δεν έχουν παρέλθει τέσσερα (4) χρόνια από την παραί-
τησή του ή και μετά την πάροδο της τετραετίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι ασκούσε καθήκοντα συναφή με τη βα-
σική του επαγγελματική δραστηριότητα. Για την επανεγ-
γραφή του υποχρεούται να υποβάλλει με ηλεκτρονικό 
τρόπο αίτηση προς την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολά-
βησης και να συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο 
χρόνο μετεκπαίδευσης, όπως ορίζεται ανωτέρω. 

3. Δεν επιτρέπεται επανεγγραφή διαμεσολαβητή που 
απώλεσε την ιδιότητα, αν του έχει επιβληθεί ποινή ορι-
στικής ανάκλησης της διαπίστευσης κατά την πειθαρχική 
διαδικασία.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου ισχύουν και στην περίπτωση που διαμεσολα-
βητής επιθυμεί να προβεί σε μερική αναστολή των κα-
θηκόντων του. 

5. Για τις παραπάνω περιπτώσεις δεν απαιτείται έκδο-
ση απόφασης επί της αποδοχής παραίτησης, αναστολής 
καθηκόντων ή επαναδιορισμού από τον Υπουργό Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
αρκεί η διαγραφή ή η επανεγγραφή του διαμεσολαβητή 
στο Μητρώο διαμεσολαβητών που τηρείται στον επίση-
μο ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6. Σε περίπτωση διαγραφής διαπιστευμένου διαμεσο-
λαβητή από το Μητρώο λόγω θανάτου, δεν προκαλείται 
αντίστοιχη έκδοση υπουργικής απόφασης. 

Άρθρο 205 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε 
αντίθετη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα σχε-
τικά με τη διαμεσολάβηση. Οι διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 3898/2010 διατηρούνται σε ισχύ. 
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Άρθρο 206

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος Κεφαλαίου Β΄ αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
πλην του άρθρου 182 που τίθεται σε ισχύ εννέα (9) μήνες 
από τη δημοσίευσή του και καταλαμβάνει τα εισαγωγικά 
της δίκης δικόγραφα στον πρώτο βαθμό, τα οποία κα-
τατίθενται μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος των εννέα (9) μηνών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Άρθρο 207 

1. Το άρθρο 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 927 
Η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκεί-

νου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίνει, 
επάνω στο απόγραφο, τη σχετική εντολή σε ορισμένο 
δικαστικό επιμελητή και ορίζει τον τρόπο και αν είναι 
δυνατό και τα αντικείμενα επάνω στα οποία θα γίνει η 
εκτέλεση. Αν πρόκειται για κατάσχεση κινητού ή ακινή-
του, ορίζει ως υπάλληλο, ενώπιον του οποίου θα διενερ-
γηθεί ηλεκτρονικά ο πλειστηριασμός, συμβολαιογράφο 
της περιφέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση. 
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορι-
σθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, τότε ο 
επισπεύδων περιλαμβάνει στην εντολή τη δήλωση να 
οριστεί συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια 
του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης 
ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφι-
κού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Η εντο-
λή πρέπει να χρονολογείται και να υπογράφεται από το 
δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο του και δίνει την εξουσία 
να ενεργηθούν όλες οι πράξεις της εκτέλεσης, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αρμόδιο κατά τόπο είναι πάντοτε το δικαστήριο της 
περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης εφόσον μετά την 
επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις 
της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρμόδιο είναι το 
δικαστήριο του άρθρου 584. Αν πρόκειται για εκτέλεση 
για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, τόπος 
εκτέλεσης είναι ο τόπος κατάσχεσης, ακόμη και εάν έχει 
οριστεί υπάλληλος του πλειστηριασμού συμβολαιογρά-
φος που έχει την έδρα του σε άλλη περιφέρεια.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 
2 ή αν αρνούνται να παραλάβουν τα κινητά πράγματα, 
ο δικαστικός επιμελητής τα παραδίδει σε μεσεγγυούχο 
τον οποίο διορίζει ο ίδιος και, ύστερα από άδεια του ει-
ρηνοδίκη της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης που 
δικάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. πλειστη-
ριάζει τα κινητά πράγματα. Ο ειρηνοδίκης που δίνει την 
άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέ-
ρα και ώρα του πλειστηριασμού. Εάν, για οποιονδήποτε 

λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του 
τόπου όπου βρίσκονται τα κινητά, ως υπάλληλος του 
πλειστηριασμού μπορεί να οριστεί συμβολαιογράφος 
διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού 
συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι 
δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύ-
ουσας του κράτους. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να 
οριστεί πριν περάσουν δέκα (10) ημέρες αφότου προ-
σκληθεί εγγράφως εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η 
εκτέλεση να παραλάβει τα πράγματα. Το πλειστηρίασμα 
κατατίθεται δημόσια, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα.».

4. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 954 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει, εκτός 
από τα ουσιώδη που απαιτούνται από το άρθρο 117 και 
α) ακριβή περιγραφή του κατασχεμένου πράγματος, 
ώστε να μη γεννιέται αμφιβολία για την ταυτότητά του, 
β) αναφορά της εκτίμησης του κατασχεμένου που έκανε 
ο δικαστικός επιμελητής ή ο πραγματογνώμονας, γ) τιμή 
πρώτης προσφοράς που πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα της αξίας, στην οποία εκτιμήθηκε το κα-
τασχεμένο κινητό πράγμα, δ) αναφορά του εκτελεστού 
τίτλου στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση, της επιταγής 
που επιδόθηκε στον οφειλέτη και του ποσού για το 
οποίο γίνεται η κατάσχεση, ε) αναφορά της ημέρας του 
πλειστηριασμού, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) 
μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι 
πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την 
ημέρα αυτή, του τόπου του πλειστηριασμού, καθώς και 
του ονόματος του υπαλλήλου του πλειστηριασμού. Στην 
έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, 
σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με 
την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς επίσης και η τυχόν 
διενέργειά του ενώπιον συμβολαιογράφου διορισμένου 
στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του 
τόπου εκτέλεσης ή του συμβολαιογραφικού συλλόγου 
της πρωτεύουσας του κράτους. Ο δικαστικός επιμελητής 
βεβαιώνει στην κατασχετήρια έκθεση το λόγο της αδυ-
ναμίας ορισμού συμβολαιογράφου του τόπου εκτέλεσης 
ή της περιφέρειας του συμβολαιογραφικού συλλόγου 
του τόπου εκτέλεσης.». 

«4. Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του 
καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο 
συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, 
δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., 
μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως 
προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση 
και την τιμή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απα-
ράδεκτη αν δεν κατατεθεί το αργότερο δεκαπέντε (15) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηρια-
σμού. Η απόφαση πρέπει να δημοσιεύεται έως τις 12:00 
το μεσημέρι της όγδοης πριν από τον πλειστηριασμό 
ημέρας και αναρτάται την ίδια ημέρα με επιμέλεια της 
γραμματείας στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστη-
ριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανε-
ξάρτητα Απασχολουμένων.».

5. Από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 955 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας διαγράφεται η φράση 




