
Εσή E. Γηαλλνπνύινπ

Γηθεγόξνο, Γ.Ν.

Γηαπηζηεπκέλε Γηακεζνιαβήηξηα ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ

ADRg UK  Accredited Mediator, UK Accredited Mediator

International Academy of Alternative Dispute Resolution, USA Accredited Mediator

Harvard Law School, Program on Negotiations

Mata UK (Advanced Mediation Training)

Δθπαηδεύηξηα Γηακεζνιαβεηώλ Iλζηηηνύηνπ Καηάξηηζεο Γηακεζνιαβεηώλ 
Θεζζαινλίθεο

The Toolkit Company, The Netherlands

ICC, InADR USA, ADRg UK, Mediation Competitions Professional



Αύμεζε ηωλ δηαζπλνξηαθώλ δηαθνξώλ

ύγθξνπζε λόκωλ θαη δηθαηνδνζίαο

Πξαθηηθέο δπζρέξεηεο γιωζζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 
ραξαθηήξα

Κξίζε απνηειεζκαηηθόηεηαο

Δπξωπαϊθόο ρώξνο Γηθαηνζύλεο

Οδεγία 2008/52/ΔΚ

Τινπνίεζε 
εζωηεξηθήο 

αγνξάο

Δληαηηθνπνίεζε 
ηωλ ζπλαιιαγώλ Κηλεηηθόηεηα 

ηωλ πνιηηώλ



Γενική επισκόπηση

Θεκειηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο Οδεγίαο :  Οδηγία –πλαίζιο

(α) Γηεπθόιπλζε ηεο 
πξόζβαζεο ζηελ 
ελαιιαθηηθή επίιπζε 
ηωλ δηαθνξώλ   
(αηη.ζθ.2) 

(β) Γεκηνπξγία 
ηζόξξνπεο ζρέζεο 
κεηαμύ 
δηακεζνιάβεζεο θαη 
δηθαζηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ (αξζξ.1 
παξ.1

(γ) Ννκνζεηηθό 
πιαίζην κε ζέζπηζε 
θνηλώλ αξρώλ γηα ηε 
ξύζκηζε, εηδηθόηεξα, 
πηπρώλ ηεο πνιηηηθήο 
δηθνλνκίαο, κε 
δηαθύιαμε ηεο 
επειημίαο ηεο 
δηαδηθαζίαο 



Μορφές διαμεσολάβησης 52/2008/EU

1. Ζ δηακεζνιάβεζε ζηα πιαίζηα εμσδηθαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

Αξ.3 (α) εδ.1: Ωρ διαμεζολάβηζη νοείηαι η διαπθπυμένη διαδικαζία ανεξαπηήηυρ

ονομαζίαρ ζηην οποία δύο ή πεπιζζόηεπα μέπη μιαρ διαθοπάρ επισειπούν

εκοςζίυρ να καηaλήξοςν ζε ζςμθυνία ζσεηικά με ηην επίλςζη ηηρ διαθοπάρ ηοςρ με

ηη βοήθεια διαμεζολαβηηή. Η διαδικαζία αςηή μποπεί να κινηθεί με ππυηοβοςλία

ηυν μεπών, να πποηαθεί ή να διαηασθεί από δικαζηήπιο ή να πποβλέπεηαι από ηο

δίκαιο κπάηοςρ μέλοςρ.

Αξ.3 (α) εδ.2:« Η έννοια αςηή πεπιλαμβάνει ηη διαμεζολάβηζη εκ μέποςρ δικαζηή

πος δεν έσει επιληθθεί ηςσόν δικαζηικών διαδικαζιών ζσεηικών με ηην εν λόγυ

διαθοπά. Δεν πεπιλαμβάνει απόπειπερ πος γίνονηαι από ηο δικαζηήπιο ή ηον

δικαζηή πος έσει επιληθθεί ηηρ ςπόθεζηρ για ηην επίλςζη ηηρ διαθοπάρ καηά ηη

διάπκεια ηηρ ζσεηικήρ με ηην εν λόγυ διαθοπά δίκηρ». Δικαζηήρ –Μεζολαβηηήρ 

(judge-mediator).

Αξ.2 (α):«….ηα μέπη ζςμθυνούν να πποζθύγοςν ζε διαδικαζία διαμεζολάβηζηρ 

αθόηος ανέκςτε η διαθοπά



2. Η διαμεζολάβηζη ζηα πλαίζια δικαζηικών διαδικαζιών

Αξ.2 (β):…διεηάσθη η διαμεζολάβηζη από ηο δικαζηήπιο

Αξ.2 (δ):…κληθούν ηα μέπη για ηοςρ ζκοπούρ ηος άπθπος 5.

Αξ. 5. : «Δικαζηήπιο επιλαμβανόμενο ςπόθεζηρ δύναηαι, …..να 

καλέζει ηα μέπη να πποζθύγοςν ζηη διαμεζολάβηζη για να 

λύζοςν ηη διαθοπά. Το δικαζηήπιο μποπεί επίζηρ να καλέζει ηα 

μέπη να μεηάζσοςν ζε ενημεπυηική ζςνάνηηζη ζσεηικά με ηην 

πποζθςγή ζηη διαμεζολάβηζη..» Γηθαζηηθή κεζνιάβεζε

3. Η σποτρεωηική εκ ηοσ νόμοσ διαμεζολάβηζη
Αξ. 2 (γ): «..ςθίζηαηαι ςποσπέυζη διαμεζολάβηζηρ δςνάμει 

εθνικού δικαίος»



Η εθνική νομοθεσία

Ν.3898/2010 (ΦΔΚΑ’211/16.12.2010) : Γηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο θαη 

εκπνξηθέο ππνζέζεηο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξ.16 παξ.9 ηεο ΠΝΠ 

(ΦΔΚ Α΄ 237/5.12.2012).

ΠΓ 123/2011 (ΦΔΚ Α’ 255/9.12.2011) : Καζνξηζκόο όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ 

αδεηνδόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνξέσλ θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηώλ ζε 

αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο

ΥΑ109087/2011 (ΦΔΚ 436/14.12.2011) : Σπγθξόηεζε Δπηηξνπήο

Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηώλ

ΥΑ109088/2011 (ΦΔΚ Β’ 2824 /14.12.2011) : Γηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ηίηισλ

δηαπίζηεπζεο δηακεζνιαβεηώλ–Θέζπηζε Κώδηθα Γενληνινγίαο

δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηώλ θαη Καζνξηζκόο θπξώζεσλ γηα

παξαβάζεηο απηνύ, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε από ηελ ΥΑ 107309 νηθ /2012

(ΦΔΚ Β 3417/21.12.2012).

ΤΑ 1460/2012 (ΦΔΚ Β’ 13.02.2012) : Καζνξηζκόο ακνηβήο δηακεζνιαβεηή

ΤΑ 34802/2012 (ΦΔΚ Β’ 1363/26.04.2012): Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο

Δπηηξνπήο εμεηάζεσλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ θαη θαζνξηζκόο

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο δηακεζνιάβεζεο θαη 

δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηώλ

ΤΑ 85485/2012 (ΦΔΚ Β’ 2693/4.10.2012) : Καζνξηζκόο παξαβόισλ 

δηακεζνιάβεζεο 



Η εθνική νομοθεσία

Α. Γ η θ α ζ η η θ ή Μ ε ζ ν ι ά β ε ζ ε 

Αξ.214 Β’ ΚΠνιΓ Γηθαζηηθή κεζνιάβεζε (όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξ.6 ηνπ 

λ.4055/2012 (ΦΔΚ Α’ 51/12.3.2012)

1.Δηαθνξέο ηδηωηηθνύ δηθαίνπ κπνξνύλ λα επηιπζνύλ θαη κε πξνζθπγή ζε δηθαζηηθή 

κεζνιάβεζε. Η πποζθςγή ζηη δικαζηική μεζολάβηζη, η οποία είναι 

πποαιπεηική, μποπεί να γίνει ππιν από ηην άζκηζη ηηρ αγυγήρ ή και καηά ηη 

διάπκεια ηηρ εκκπεμοδικίαρ.

2. Σε θάζε πξωηνδηθείν νξίδνληαη, γηα έλα έηνο κε δπλαηόηεηα αλαλέωζεο γηα δύν 

αθόκε έηε, έλαο ή πεξηζζόηεξνη από ηνπο ππεξεηνύληεο πξνέδξνπο πξωηνδηθώλ ή 

ηνπο αξραηόηεξνπο πξωηνδίθεο ωο κεζνιαβεηέο κεξηθήο ή πιήξνπο απαζρόιεζεο.

3. Η δηθαζηηθή κεζνιάβεζε πεξηιακβάλεη μερωξηζηέο θαη θνηλέο αθξνάζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο ηωλ κεξώλ θαη ηωλ πιεξεμνύζηωλ δηθεγόξωλ ηνπο κε ηνλ κεζνιαβεηή 

δηθαζηή, ν νπνίνο θαη μποπεί να απεςθύνει ζηα μέπη μη δεζμεςηικέρ πποηάζειρ 

επίλςζηρ ηηρ διαθοπάρ. Κάθε ενδιαθεπόμενορ μποπεί, μεηά ή διαπληπεξοςζίος 

δικηγόπος, να πποζθεύγει ζηον καηά ηόπον απμόδιο δικαζηή μεζολαβηηή 

ςποβάλλονηαρ γπαπηώρ ηο αίηημα ηος.



Η ελληνική νομοθεσία – Ν. 3898/2010 

Έλλνηα

Πεδίν εθαξκνγήο

Καηάξηηζε θαη Γηαπίζηεπζε

Ρόινο ηνπ δηθεγόξνπ ωο λνκηθνύ 
παξαζηάηε

Δθηειεζηόηεηα

Απόξξεην

Παξαγξαθή 

Ακνηβέο



Άρθρο 2

Ποιες διαφορές μπορούν να υπαχθούν σε 

διαμεσολάβηση

Γηαθνξέο ηδησηηθνύ δηθαίνπ

Δμνπζία ηωλ κεξώλ γηα δηάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δηαθνξάο 

Έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξώλ 



Άρθρο 3

Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση είναι δυνατή

α) αν τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία 

διαμεσολάβησης

πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας

β) αν κληθούν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση μετά 

από πρόσκληση του δικαστηρίου στο οποίο είναι εκκρεμής 

η υπόθεση

γ) αν διαταχθεί διαμεσολάβηση από δικαστήριο άλλου 

κράτους – μέλους

δ) αν επιβάλλεται υποχρεωτικά διαμεσολάβηση με νόμο



Άρθρο 4 (β) & 4 (γ)

Τι είναι η Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010

Γηαξζξωκέλε δηαδηθαζία αλεμαξηήηωο νλνκαζίαο

Γύν ή πεξηζζόηεξα κέξε 

Δπηρεηξνύλ εθνπζίσο

Να επηιύζνπλ ηε δηαθνξά κε ζπκθωλία

Με ηε βνήζεηα ελόο ηξίηνπ πξνζώπνπ, εηδηθά 

εθπαηδεπκέλνπ, αλεμάξηεηνπ θαη ακεξόιεπηνπ, ηνπ 

Γηακεζνιαβεηή 



Άξζξν 5 

Καηάξηηζε
Αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο πνπ ζπζηήλνπλ από θνηλνύ
έλαο ηνπιάρηζηνλ δηθεγνξηθόο ζύιινγνο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ
από ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Υώξαο

Π.Γ.123/2011: θαζνξίδεη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο
αδεηνδόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο
δηακεζνιαβεηώλ ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο.

Άξζξν 7

Γηαπίζηεπζε

Υ.Α. 109088/2011 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε) :

α. θαζνξίδεη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο αλαγλώξηζεο
ηίηισλ δηαπίζηεπζεο δηακεζνιαβεηώλ από θνξέα
θαηάξηηζεο ηεο αιινδαπήο

β. ζεζπίδεη Κώδηθα Γενληνινγίαο Γηαπηζηεπκέλσλ
Γηακεζνιαβεηώλ



Άρθρο 8

Διαδικαζία ηης διαμεζολάβηζης

Δπηινγή δηακεζνιαβεηή από ηα κέξε

(πξηλ ή θαη κεηά ηελ άζθεζε αγωγήο)

Γηακόξθωζε δηαδηθαζίαο κε ζπκθωλία

Δκπηζηεπηηθόηεηα θαη ερεκύζεηα

Τπνρξεωηηθή παξάζηαζε ηωλ κεξώλ κε πιεξεμνύζην 

δηθεγόξν 



Άρθρο 9
Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη 

διαμεσολάβηση

Ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολάβησης που πρέπει να 

περιέχει

α) το όνομα και το επώνυμο του διαμεσολαβητή

β) τον τόπο και το χρόνο της διαμεσολάβησης

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

διαμεσολάβησης

δ) τη συμφωνία για τη διαμεσολάβηση, με βάση την οποία διεξήχθη η 

διαμεσολάβηση

ε) τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση 



Άξζξν 10

Απόξξεην ηεο δηακεζνιάβεζεο 

Η δηακεζνιάβεζε πξέπεη λα δηεμάγεηαη θαηά ηξόπν πνπ λα κεγλ

παξαβηάδεη ην απόξξεην απηήο, εθηόο εάλ ηα κέξε ζπκθωλήζνπλ άιιωο.

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηδηθαζίαο όινη νη ζπκκεηέρνληεο δεζκεύνληαη

εγγξάθωο λα ηεξήζνπλ ην απόξξεην ηεο δηαδηαθαζίαο.

Σα κέξε, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, δεζκεύνληαη εγγξάθωο λα ηεξήζνπλ θαη ην

απόξξεην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπκθωλίαο, ζηελ νπνία ελδέρεηαη λα

θαηαιήμνπλ θαηά ηε δηακεζνιάβεζε, εθηόο αλ ε θνηλνιόγεζε ηνπ

πεξηερνκέλνπ ηεο ελ ιόγω ζπκθωλίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε

απηήο



Άξζξν 10 

Απόξξεην

Ο δηακεζνιαβεηήο, ηα κέξε, νη πιεξεμνύζηνη 
δηθεγόξνη θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξόζωπν έιαβε 
κέξνο ζηε δηαδηθαζία δελ κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ ωο 
κάξηπξεο

Γελ απνηεινύλ παξαδεθηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη 
δελ κπνξεί λα δηαηαρζεί από Γίθε απνθάιπςε 
πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο

(ενδ. παπαδοσέρ –πποηάζειρ –ομολογίερ –
πποζθοπέρ –έγγπαθα πος έσοςν ζςνηασθεί 
για ηο ζκοπό ηηρ διαμεζολάβηζηρ) 



Άρθρο 11

Παραγραφή

Γηαθόπηεηαη ε παξαγξαθή θαη ε απνζβεζηηθή

πξνζεζκία αζθήζεωο αμηώζεωλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα

ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο



Άρθρο 12

Αμοιβές

Πώο : Ωξηαία αληηκηζζία /Αλώηαην όξην 24 ώξεο 

(εθηόο αληίζεηεο ζπκθωλίαο)

Πνηνο : Καη’ ηζνκνηξία ηα κέξε 

(εθηόο αληίζεηεο ζπκθωλίαο) 



αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο


