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Ν. 3898-10 Διαμεζολάβηζη ζε αζηικέρ και 
εμποπικέρ ςποθέζειρ 

 
Ν. 3898/10 (ΦΔΚ 211 Α/16-12-2010) : Γηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο θαη 
εκπνξηθέο ππνζέζεηο. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
 
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 
 
Άπθπο 1  
κοπόρ 
Ο λφκνο απηφο έρεη ζθνπφ: α) ηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2008 γηα νξηζκέλα ζέκαηα 
δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο δηαζπλνξηαθψλ 
δηαθνξψλ θαη β) ηε ζεζκνζέηεζε εζληθψλ δηαδηθαζηψλ δηακεζνιάβεζεο. 
 
Άπθπο 2  
Τπαγόμενερ διαθοπέρ 
Γηαθνξέο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε δηακεζνιάβεζε κε 
ζπκθσλία ησλ κεξψλ, αλ απηά έρνπλ ηελ εμνπζία λα δηαζέηνπλ ην αληηθείκελν 
ηεο δηαθνξάο. Η ζπκθσλία ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ζηε δηακεζνιάβεζε 
απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν ή απφ ηα πξαθηηθά ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ 
πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο. 
 
Άπθπο 3  
Πποζθςγή ζηη διαμεζολάβηζη 
1.  Γηακεζνιάβεζε είλαη δπλαηή: 
α) αλ ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο 
πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθξεκνδηθίαο, 
β) αλ θιεζνχλ λα πξνζθχγνπλ ζηε δηακεζνιάβεζε ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
γ) αλ δηαηαρζεί δηακεζνιάβεζε απφ δηθαζηήξην άιινπ θξάηνπο-κέινπο ή 
δ) αλ επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά δηακεζνιάβεζε κε λφκν. 
Η πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε απνθιείεη πξνζσξηλά θαη κέρξη 
πεξαηψζεσο ηεο, ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ. 
2. Σν δηθαζηήξην ζην νπνίν είλαη εθθξεκήο ε ππφζεζε κπνξεί ζε θάζε ζηάζε 
ηεο δίθεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο 
πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο, λα θαιεί ηα κέξε λα πξνζθχγνπλ ζηε 
δηακεζνιάβεζε γηα λα επηιχζνπλ ηε δηαθνξά. Δθφζνλ ηα κέξε ζπκθσλνχλ ην 
δηθαζηήξην αλαβάιιεη ππνρξεσηηθά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθάζηκν 
κεηά ηελ πάξνδν ηξηκήλνπ θαη φρη πέξαλ ηνπ εμακήλνπ. 
 
Άπθπο 4  
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Οπιζμοί 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 
α) Ωο δηαζπλνξηαθή δηαθνξά λνείηαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ έλα 
απφ ηα κέξε θαηνηθεί κνλίκσο ή δηακέλεη ζπλήζσο ζε θξάηνο-κέινο 
δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν νπνηνπδήπνηε άιινπ κέξνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 
ζηελ νπνία: 
αα) ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο 
αθφηνπ αλέθπςε ε δηαθνξά. 
ββ) δηεηάρζε ε δηακεζνιάβεζε απφ δηθαζηήξην θξά-ηνπο-κέινπο. 
γγ) πθίζηαηαη ππνρξέσζε δηακεζνιάβεζεο δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ή 
δδ) θιεζνχλ ηα κέξε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3. 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11, σο δηαζπλνξηαθή δηαθνξά λνείηαη 
θαη εθείλε γηα ηελ νπνία αξρίδνπλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή δηαηηεζία χζηεξα 
απφ δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ κεξψλ ζε θξάηνο-κέινο άιιν απφ εθείλν ηεο 
κφληκεο θαηνηθίαο ή ζπλήζνπο δηακνλήο ησλ κεξψλ, θαηά ηελ πξνβιεπφκελε 
ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ πεξίπησζε α' ππνζηνηρεία αα, ββ ή γγ εκεξνκελία. 
Η έλλνηα ηεο θαηνηθίαο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 59 θαη 60 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 44/2001. 
β) Ωο δηακεζνιάβεζε λνείηαη δηαξζξσκέλε δηαδηθαζία αλεμαξηήησο 
νλνκαζίαο, ζηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε κηαο δηαθνξάο επηρεηξνχλ 
εθνπζίσο λα επηιχζνπλ κε ζπκθσλία ηε δηαθνξά απηή κε ηε βνήζεηα δηακεζν-
ιαβεηή. ηελ έλλνηα απηή δελ πεξηιακβάλεηαη ε απφπεηξα ζπκβηβαζκνχ πνπ 
γίλεηαη απφ ηνλ εηξελνδίθε ή ην δηθαζηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208 επ. θαη 233 παξάγξαθνο 2 ΚΠνιΓ. 
γ) Ωο δηακεζνιαβεηήο λνείηαη ηξίην ζε ζρέζε κε ηνπο δηαδίθνπο πξφζσπν, 
απφ ην νπνίν δεηείηαη λα αλαιάβεη δηακεζνιάβεζε κε θαηάιιειν, 
απνηειεζκαηηθφ θαη ακεξφιεπην ηξφπν, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 
νπνίν νξίζηεθε ή αλέιαβε λα ηειέζεη ηελ ελ ιφγσ δηακεζνιάβεζε. Ο 
δηακεζνιαβεηήο πξέπεη λα είλαη δηθεγφξνο δηαπηζηεπκέλνο σο 
δηακεζνιαβεηήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7. Αλ πξφθεηηαη γηα 
δηαζπλνξηαθή δηαθνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο α' ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, ηα κέξε κπνξνχλ λα νξίζνπλ δηαπηζηεπκέλν δηακεζνιαβεηή πνπ δελ 
έρεη ηε δηθεγνξηθή ηδηφηεηα. 
 
Άπθπο 5  
Φοπείρ καηάπηιζηρ 
1. Φνξείο θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ κπνξνχλ λα είλαη αζηηθέο κε 
θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπληζηνχλ απφ θνηλνχ έλαο ηνπιάρηζηνλ 
δηθεγνξηθφο ζχιινγνο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα επηκειεηήξηα ηεο Υψξαο 
θαη ιεηηνπξγνχλ κεηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 7. 
2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Παηδείαο, Γηα βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο 
δηακεζνιαβεηψλ, ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ βαζηθήο 
εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο, ε δηάξθεηα ηνπο, ν ηφπνο 
δηεμαγσγήο ηνπο, ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηψλ, ν αξηζκφο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θνξείο 
θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 
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ηνπο. Οη θπξψζεηο απηέο είλαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ή πξνζσξηλή ή νξηζηηθή 
αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σα θξηηήξηα επηινγήο θαη επηκέηξεζεο 
ησλ θπξψζεσλ ζα θαζνξηζζνχλ κε ην αλσηέξσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα. 
3. Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο, νη θνξείο θαηάξηηζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 
θαηαζέηνπλ παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο θαη ε αλαπξνζαξκνγή 
ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. - Βλ. Και Π.Γ. 
123/11, ΦΔΚ-255 Α/9-12-11 . 
 
Άπθπο 6  
Φοπέαρ πιζηοποίηζηρ 
1.  πληζηάηαη «Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηψλ» ππφ ηελ επνπηεία 
ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. ηελ 
αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο ππάγνληαη ηδίσο ε πηζηνπνίεζε ησλ ππνςήθησλ 
δηακεζνιαβεηψλ, ν έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ 
θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ, ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ δη-
απηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ πξνο ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, θαζψο θαη ε 
εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 
θαη 7. Η Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηέζζεξα (4) κέιε, 
θαζψο θαη απφ ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Η ζεηεία ηνπο είλαη ηξηεηήο. 
2.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ νξίδνληαη σο πξφεδξνο θαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπο, ηξεηο (3) δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε άξηηα 
εθπαίδεπζε θαη επαξθή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο θαη δχν (2) 
δηθεγφξνη, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ νινκέιεηα ησλ πξνέδξσλ ησλ 
δηθεγνξηθψλ ζπιιφγσλ. Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνπλ 
απνδεκίσζε αλά ζπλεδξίαζε πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ. 
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]«Η σο άλσ απνδεκίσζε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνδνηήζεσο Γηθαζηηθψλ Κηηξίσλ.» - ΠΡΟΘ. ΔΓΑΦΙΟΤ 
ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΗ ΠΑΡ. 2 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘ. 112 ΣΟΤ Ν. 4055/12, 
ΦΔΚ-51 Α/12-3-12– ΙΥΤ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΣΙΟΤ 2012 (Η Ω ΑΝΩ ΙΥΤ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Ν. 4058/12, 
ΦΔΚ-63 Α)[Σέινο Σξνπνπνίεζεο] 
3.  Η πηζηνπνίεζε ησλ ππνςήθησλ δηακεζνιαβεηψλ γίλεηαη χζηεξα απφ 
εμεηάζεηο ελψπηνλ επηηξνπήο εμεηάζεσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ δχν κέιε 
ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα νπνία νξίδεη ν πξφεδξνο απηήο, θαη 
έλαο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο, ν νπνίνο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 1756/1988 θαη πξνεδξεχεη ηεο ελ ιφγσ 
επηηξνπήο. Απηή ειέγρεη αλ ν ππνςήθηνο δηαζέηεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 
επαξθή εθπαίδεπζε απφ ηνπο θνξείο θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 5, γηα λα 
παξέρεη ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο θαη ε απφθαζε ηεο είλαη έγγξαθε θαη 
πιήξσο αηηηνινγεκέλε. Γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ, ε Οινκέιεηα ησλ 
Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με 
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη: 
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α) ν ηξφπνο θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ, «ε 
νπνία ακνηβή βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνδνηήζεσο 
Γηθαζηηθψλ Κηηξίσλ.» - ΠΡΟΘ. ΔΓΑΓΦΙΟΤ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΗ ΠΔΡ. Α ΣΗ 
ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 3 ΣΟΤ ΑΡΘ. 112 ΣΟΤ Ν. 4055/12, 
ΦΔΚ-51 Α/12-3-12 – ΙΥΤ ΑΠΟ 12 ΜΑΡΣΙΟΤ 2012 (Η Ω ΑΝΩ ΙΥΤ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΔ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Ν. 4058/12, 
ΦΔΚ-63 Α)  
β) ηα εμέηαζηξα πνπ πξνθαηαβάιινληαη κε παξάβνιν απφ ηνπο ππνςεθίνπο 
ζηελ επηηξνπή εμεηάζεσλ. 
4.  Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηελ πηζηνπνίεζε ή κε 
ησλ δηακεζνιαβεηψλ είλαη έγγξαθε θαη εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 
ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ. 
5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ: 
α) εγθξίλεηαη ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 
ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ, 
β) θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο, ηα θξηηήξηα, νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ δηακεζνιαβεηψλ ελψπηνλ ηεο 
επηηξνπήο εμεηάζεσλ, 
γ) θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ 
θαη ησλ δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ θαη 
δ) ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. 
 
Άπθπο 7  
Διαπίζηεςζη 
1.  Σν Σκήκα Γηθεγνξηθνχ Λεηηνπξγήκαηνο θαη Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ πνπ 
αλήθεη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Γηθαηνζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ είλαη αξκφδην γηα ηε 
δηαπίζηεπζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 
πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαπίζηεπζε, κεξηκλά δε γηα ηε ζχληαμε πηλάθσλ 
ησλ αδεηνδνηνχκελσλ θνξέσλ θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ 
δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ηε δηαλνκή ησλ πηλάθσλ απηψλ ζηα 
δηθαζηήξηα. 
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ: 
α) θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ 
δηακεζνιαβεηψλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ 
δηαπίζηεπζεο πνπ έρνπλ ιάβεη νη δηακεζνιαβεηέο ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα ηελ αλαγλψξηζε απηή, θαζψο θαη γηα ηελ 
πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο δηαπίζηεπζεο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο 
ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1, 
β) ζεζπίδεηαη Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο 
δηακεζνιαβεηέο, 
γ) πξνβιέπνληαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ απφ 
ηελ παξάβαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ αλσηέξνπ Κψδηθα. Οη θπξψζεηο απηέο πνπ 
επηβάιινληαη χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 
παξάγξαθνο 1, είλαη ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο δηαπίζηεπζεο θαη 
δ) ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα. - βλ. Την σπ' αριθμ. 109088/11, ΦΔΚ-2824 
Β/14-12-11, απόυαση Υποσργού Γικαιοσύνης, Γιαυάνειας και Ανθρώπινων 
Γικαιωμάτων. 
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Άπθπο 8  
Διαδικαζία 
1.  ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο ηα κέξε ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπνο ή 
ν εθπξφζσπνο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, παξίζηαληαη κε 
πιεξεμνχζην δηθεγφξν. 
2.  Ο δηακεζνιαβεηήο νξίδεηαη απφ ηα κέξε ή απφ ηξίην πξφζσπν ηεο 
επηινγήο ηνπο. 
3. Η δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή ζε 
ζπλελλφεζε κε ηα κέξε, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηεξκαηίζνπλ ηε δηαδηθαζία 
δηακεζνιάβεζεο νπνηεδήπνηε επηζπκνχλ. Η δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο 
έρεη εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ ηεξνχληαη πξαθηηθά. Ο δηακεζνιαβεηήο 
κπνξεί λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλαληάηαη ζην πιαίζην ηεο δηακεζνιάβεζεο κε 
θαζέλα απφ ηα κέξε. Πιεξνθνξίεο πνπ αληιεί ν δηακεζνιαβεηήο θαηά ηηο 
επαθέο απηέο κε ην έλα κέξνο δελ θνηλνινγνχληαη ζην άιιν κέξνο ρσξίο ηε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ. 
4. Ο δηακεζνιαβεηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δερζεί ην δηνξηζκφ ηνπ θαη 
επζχλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακεζνιάβεζεο κφλν γηα δφιν. 
 
Άπθπο 9 
Εκηελεζηόηηηα ηων ζςμθωνιών πος πποκύπηοςν από διαμεζολάβηζη 
1. Ο δηακεζνιαβεηήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο πνπ πξέπεη λα 
πεξηέρεη: 
α) ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ δηακεζνιαβεηή, 
β) ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο δηακεζνιάβεζεο, 
γ) ηα νλφκαηα θαη ηα επψλπκα εθείλσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο 
δηακεζνιάβεζεο,  
δ) ηε ζπκθσλία γηα ηε δηακεζνιάβεζε, κε βάζε ηελ νπνία δηεμήρζε ε 
δηακεζνιάβεζε,  
ε) ηε ζπκθσλία ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ηα κέξε θαηά ηε δηακεζνιάβεζε ή ηε 
δηαπίζησζε ηεο απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο, θαζψο θαη ηελ αηηία ηεο 
δηαθνξάο. 
2.  Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη 
απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή, ηα κέξε θαη ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηνπο. 
Σν πξσηφηππν απηνχ θαηαηίζεηαη, εθφζνλ έλα ηνπιάρηζηνλ ησλ κεξψλ ην 
δεηήζεη, κε επηκέιεηα ηνπ δηακεζνιαβεηή ζηε γξακκαηεία ηνπ κνλνκεινχο 
πξσηνδηθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ δηεμήρζε ε δηακεζνιάβεζε. Καηά ηελ 
θαηάζεζε, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην 
χςνο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο ην πξαθηηθφ 
κπνξεί λα ππνγξάθεηαη κφλν απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή. 
3. Απφ ηελ θαηάζεζε ζηε γξακκαηεία ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ην 
πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο, εθφζνλ πεξηέρεη ζπκθσλία ησλ κεξψλ γηα χπαξμε 
αμίσζεο πνπ κπνξεί λα εθηειεζζεί αλαγθαζηηθά, απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 904 παξάγξαθνο 2 εδάθην γ'ΚΠνιΓ. 
 
Άπθπο 10  
Απόππηηο ηηρ διαμεζολάβηζηρ 
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Η δηακεζνιάβεζε πξέπεη λα δηεμάγεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ παξαβηάδεη ην 
απφξξεην απηήο, εθηφο αλ ηα κέξε ζπκθσλήζνπλ άιισο. Πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο φινη νη ζπκκεηέρνληεο δεζκεχνληαη εγγξάθσο λα 
ηεξήζνπλ ην απφξξεην ηεο δηαδηθαζίαο. Σα κέξε, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, 
δεζκεχνληαη εγγξάθσο λα ηεξήζνπλ θαη ην απφξξεην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
ζπκθσλίαο, ζηελ νπνία ελδέρεηαη λα θαηαιήμνπλ θαηά ηε δηακεζνιάβεζε, 
εθηφο αλ ε θνηλνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 3. 
Οη δηακεζνιαβεηέο, ηα κέξε, νη πιεξεμνχζηνη απηψλ θαη φζνη άιινη 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο δελ εμεηάδνληαη σο κάξηπξεο. 
Όινη νη αλσηέξσ δελ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζε επαθνινπζνχζεο 
δίθεο ή δηαηηεζίεο ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο 
ή έρνπλ ζρέζε κε απηήλ, παξά κφλν εθφζνλ ηνχην επηβάιιεηαη απφ θαλφλεο 
δεκφζηαο ηάμεο, θπξίσο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ ή γηα 
λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα ζηγεί ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ή ςπρηθή πγεία 
πξνζψπνπ. 
 
Άπθπο 11 
Αποηελέζμαηα ηηρ διαμεζολάβηζηρ ζηην παπαγπαθή και ηιρ 
αποζβεζηικέρ πποθεζμίερ 
Η πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 δηαθφπηεη 
ηελ παξαγξαθή θαη ηελ απνζβεζηηθή πξνζεζκία αζθήζεσο ησλ αμηψζεσλ, 
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 261 επ. ΑΚ ε παξαγξαθή θαη ε απνζβεζηηθή 
πξνζεζκία πνπ δηαθφπεθαλ αξρίδνπλ θαη πάιη απφ ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ 
απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο ή απφ ηελ επίδνζε δήισζεο απνρψξεζεο 
απφ ηε δηακεζνιάβεζε απφ εθάηεξν ησλ κεξψλ ζην άιιν κέξνο θαη ηνλ 
δηακεζνιαβεηή ή ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηάξγεζεο ηεο δηακεζνιά-
βεζεο. 
 
Άπθπο 12  
Αμοιβέρ 
1.  Ο δηακεζνιαβεηήο ακείβεηαη κε σξηαία αληηκηζζία θαη γηα 24 θαη' αλψηαην 
φξην ψξεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα ηε 
δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο. Σα κέξε θαη ν δηακεζνιαβεηήο κπνξνχλ λα 
ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ακνηβήο. 
2. Η ακνηβή ηνπ δηακεζνιαβεηή βαξχλεη ηα κέξε θαη' ηζνκνηξία, εθηφο αλ ηα 
κέξε ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά. Κάζε κέξνο βαξχλεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ 
πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ. 
3. Σν χςνο ηεο σξηαίαο αληηκηζζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζνξίδεηαη θαη 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
 
Άπθπο 13  
Ενημέπωζη κοινού 
Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
θξνληίδεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, λα παξέρεηαη 
πιεξνθφξεζε ζην επξχ θνηλφ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε 
δηακεζνιαβεηέο. 
 



7 
 

Άπθπο 14  
Μεηαβαηική διάηαξη 
1. ηελ πξψηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1 
κπνξνχλ λα νξηζζνχλ, θαη' εμαίξεζε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 
παξάγξαθνο 2, δηακεζνιαβεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη ηίηιν δηαπίζηεπζεο ζε άιιν 
θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
[Αξρή Σξνπνπνίεζεο]«2. Δπηηξέπεηαη ε αλαγλψξηζε ηίηινπ δηαπίζηεπζεο 
δηακεζνιαβεηή πνπ έρεη απνθηεζεί απφ θνξέα θαηάξηηζεο αιινδαπήο 
πξνέιεπζεο θαηφπηλ εθπαίδεπζεο παξαζρεζείζαο ζηελ Διιάδα, εθφζνλ ν 
ηίηινο απηφο απνθηήζεθε κέρξη ηελ αδεηνδφηεζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο θνξέα 
ή θνξέσλ θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3898/2010 θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012.» 
«3. Αηηήζεηο αλαγλψξηζεο ηίηισλ δηαπίζηεπζεο δηακεζνιαβεηψλ, πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3898/2010 θαη εθθξεκνχλ θαηά 
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ζα εμεηαζζνχλ, ζχκθσλα κε ην 
λφκν.» - ΠΡΟΘ. ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΣΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 9 ΣΟΤ ΑΡΘ. 
16 ΣΗ ΠΝΠ 4/5-12-12, ΦΔΚ-237 Α/5-12-12 [Σέινο Σξνπνπνίεζεο]. 
 
Άπθπο 15  
Έναπξη ιζσύορ 
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο. 
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 
 
Αζήλα, 15 Γεθεκβξίνπ 2010 
 
Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο.  
 
Αζήλα, 16 Γεθεκβξίνπ 2010 
 


