
Άρθρο 1 
Σκοπός

Ο παρών νόµος έχει σκοπό τη ρύθµιση του θεσµού
της διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέ-
σεις, καθώς και την περαιτέρω εναρµόνιση της Ελληνι-
κής Νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 21ης  Μαΐου 2008 για θέµατα διαµεσολάβη-
σης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, εθνικού ή δια-
συνοριακού χαρακτήρα. 
Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στη δι-

καστική µεσολάβηση, όπως αυτή ρυθµίζεται στον Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονοµίας.

Άρθρο 2 
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί: 

1. Ως ιδιωτική διαφορά, νοείται η αµφισβήτηση για την
ύπαρξη, την έκταση, το περιεχόµενο ή τα υποκείµενα ι-
διωτικού δικαιώµατος και ως ιδιωτικά δικαιώµατα νοού-
νται όσα αναγνωρίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο. 

2. Ως διαµεσολάβηση, νοείται µια διαρθρωµένη διαδι-
κασία ανεξαρτήτως ονοµασίας µε βασικά χαρακτηριστι-
κά την εµπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονοµία,
στην οποία δύο ή περισσότερα µέρη επιχειρούν εκου-
σίως, µε καλόπιστη συµπεριφορά και συναλλακτική ευ-
θύτητα, να επιλύσουν µε συµφωνία µία διαφορά τους µε
τη βοήθεια διαµεσολαβητή. 

3. Ως διαµεσολαβητής, νοείται τρίτο πρόσωπο σε σχέ-
ση µε τα συµµετέχοντα µέρη και τη διαφορά, το οποίο α-
ναλαµβάνει να διαµεσολαβήσει µε κατάλληλο, αποτελε-
σµατικό και αµερόληπτο τρόπο, διευκολύνοντάς τα να

βρουν µια κοινά αποδεκτή λύση για τη διαφορά τους.  
4. Ως νοµικός παραστάτης, νοείται ο πληρεξούσιος δι-

κηγόρος εκάστου µέρους, ο οποίος παρίσταται στη δια-
δικασία της διαµεσολάβησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου και παρέχει νοµικές συµβουλές
στον εντολέα του. 

5. Ως υποχρεωτική αρχική, συνεδρία διαµεσολάβησης
νοείται η συνεδρία µεταξύ του διαµεσολαβητή και των
µερών, η οποία λαµβάνει χώρα υποχρεωτικά στις περι-
πτώσεις των ιδιωτικών διαφορών που προβλέπονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος, πριν τη
συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Κατά τη διάρ-
κεια της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας ο διαµεσολα-
βητής ενηµερώνει τα µέρη για τη διαδικασία της διαµε-
σολάβησης και για τις βασικές αρχές που τη διέπουν, κα-
θώς και για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της
διαφοράς τους µε βάση τις ιδιαιτερότητές της και τη φύ-
ση αυτής. 

6. Ως διασυνοριακή διαφορά, νοείται εκείνη στην ο-
ποία τουλάχιστον ένα από τα µέρη κατοικεί µονίµως ή
διαµένει συνήθως σε κράτος-µέλος διαφορετικό από ε-
κείνο οποιουδήποτε άλλου µέρους, κατά την ηµεροµηνία
στην οποία: α) τα µέρη συµφωνούν να προσφύγουν σε
διαδικασία διαµεσολάβησης, αφότου ανέκυψε η διαφο-
ρά, β) έχει διαταχθεί η διαµεσολάβηση από Δικαστήριο
κράτους-µέλους, γ) υφίσταται υποχρέωση διαµεσολάβη-
σης δυνάµει του εθνικού δικαίου ή δ) κληθούν τα µέρη α-
πό αρµόδιο δικαστήριο. Ως  διασυνοριακή διαφορά νοεί-
ται επίσης η διαφορά στην οποία µετά από διαδικασία
διαµεσολάβησης ακολουθούν δικαστικές ή διαιτητικές
διαδικασίες µεταξύ των µερών σε κράτος-µέλος άλλο α-
πό εκείνο της µόνιµης κατοικίας ή συνήθους διαµονής
των µερών κατά την ηµεροµηνία που έλαβαν χώρα οι
περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας παραγράφου.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΗ΄, 28  Νοεµβρίου 2019,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις



7. Ως ρήτρα διαµεσολάβησης, νοείται έγγραφη συµ-
φωνία των µερών για προσφυγή στη διαµεσολάβηση,
που αφορά µελλοντικές διαφορές και αναφέρεται σε συ-
γκεκριµένη έννοµη σχέση, από την οποία θα προέλθουν
οι διαφορές, υπό την προϋπόθεση ότι τα µέρη έχουν την
εξουσία διαθέσεως του αντικειµένου των διαφορών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 

Άρθρο 3 
Υπαγόµενες διαφορές-Υποχρέωση ενηµέρωσης

από τον πληρεξούσιο δικηγόρο

1. Στη διαδικασία της διαµεσολάβησης µπορούν να υ-
παχθούν αστικές και εµπορικές διαφορές, εθνικού ή δια-
συνοριακού χαρακτήρα, υφιστάµενες ή µέλλουσες, εφό-
σον τα µέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικεί-
µενο της διαφοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ουσια-
στικού δικαίου.

2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρε-
ξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενηµερώσει τον εντολέα
του εγγράφως για τη δυνατότητα διαµεσολαβητικής δι-
ευθέτησης της διαφοράς ή µέρους αυτής σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προ-
σφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδι-
κασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενη-
µερωτικό έγγραφο συµπληρώνεται και υπογράφεται από
τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατα-
τίθεται µε το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυ-
χόν ασκηθεί επί ποινή απαραδέκτου αυτής. 

Άρθρο 4 
Προσφυγή στη διαµεσολάβηση

1. Προσφυγή στη διαµεσολάβηση για τις υπαγόµενες
σε αυτή διαφορές του παρόντος επιτρέπεται:

α) αν τα µέρη συµφωνούν να προσφύγουν στη διαδι-
κασία της διαµεσολάβησης, αφότου ανέκυψε η διαφορά,

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

γ) αν η προσφυγή στη διαµεσολάβηση διαταχθεί από
δικαστική αρχή άλλου κράτους-µέλους και η σχετική υ-
παγωγή της διαφοράς δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη
και τη δηµόσια τάξη,

δ) αν η προσφυγή στη διαδικασία της διαµεσολάβη-
σης επιβάλλεται από τον νόµο,
ε) αν σε έγγραφη συµφωνία των µερών υπάρχει ρήτρα

διαµεσολάβησης.
2. Το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκκρεµεί ιδιωτι-

κή διαφορά που δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία της
διαµεσολάβησης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος,
µπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα µε την περί-
πτωση, λαµβάνοντας υπόψη κατά την ελεύθερη κρίση
του όλες τις περιστάσεις της κρινόµενης υπόθεσης, να
καλεί τα µέρη να προσφύγουν στη διαδικασία της διαµε-
σολάβησης για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον τα µέ-
ρη συµφωνούν, η σχετική έγγραφη συµφωνία περιλαµ-
βάνεται στα πρακτικά του Δικαστηρίου. Στην περίπτωση
αυτή, το Δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτη-
ση της υπόθεσης σε δικάσιµο µετά την πάροδο τριµήνου
και όχι πέραν του εξαµήνου, µη συνυπολογιζόµενου του
χρονικού διαστήµατος των δικαστικών διακοπών. Η ίδια
συνέπεια επέρχεται και στις λοιπές περιπτώσεις προ-
σφυγής στη διαµεσολάβηση κατά τη διάρκεια της εκκρε-

µοδικίας της υπόθεσης. Εφόσον τα διάδικα µέρη ή ένα
εξ’ αυτών παρίστανται ενώπιον του Δικαστηρίου διά πλη-
ρεξουσίου δικηγόρου, η πληρεξουσιότητα προς αυτόν
καλύπτει και τη συµφωνία περί υπαγωγής της διαφοράς
στη διαµεσολάβηση.

3. Η υπαγωγή µιας διαφοράς ιδιωτικού δικαίου στη
διαδικασία της διαµεσολάβησης δεν αποκλείει τη λήψη
ασφαλιστικού µέτρου για αυτήν, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Ο δικαστής που
διατάσσει το ασφαλιστικό µέτρο µπορεί να ορίσει κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 693 Κ.Πολ.Δ. προθεσµία,
όχι µικρότερη από τρεις (3) µήνες, για την άσκηση της α-
γωγής για την κύρια υπόθεση. 

4. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, στο πλαίσιο της άσκη-
σης των αρµοδιοτήτων του, σύµφωνα µε την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ν. 1756/1988
(Α΄ 35), δικαιούται να συστήνει σε όσους φιλονικούν την
προσφυγή στη διαδικασία της διαµεσολάβησης, όπου
αυτό είναι δυνατό.

5. Η συµφωνία των µερών για προσφυγή στη διαδικα-
σία της διαµεσολάβησης διέπεται από τις διατάξεις του
ουσιαστικού δικαίου για τις συµβάσεις και πρέπει να πε-
ριγράφει το αντικείµενο αυτής.

Άρθρο 5
Διαδικασία διαµεσολάβησης και αµοιβή

νοµικού παραστάτη

1. Στη διαδικασία διαµεσολάβησης τα µέρη παρίστα-
νται µαζί µε το νοµικό παραστάτη τους, εξαιρουµένων
των υποθέσεων των καταναλωτικών διαφορών και των
µικροδιαφορών, στις οποίες επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη
παράσταση των µερών. Στη διαδικασία δύναται να µετέ-
χει και τρίτο πρόσωπο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτη-
το σε συµφωνία µε τα µέρη και τον διαµεσολαβητή. Η α-
µοιβή του νοµικού παραστάτη κάθε µέρους συµφωνείται
ελεύθερα και για τη συµµετοχή του σε όλη τη διαδικασία
της διαµεσολάβησης εκδίδεται, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Δικηγόρων, γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών ποσού
εξήντα (60,00) ευρώ για υποθέσεις αρµοδιότητας Ειρη-
νοδικείου, ποσού εκατό (100,00) ευρώ για υποθέσεις αρ-
µοδιότητας Μονοµελούς Πρωτοδικείου και ποσού εκα-
τόν πενήντα (150,00) ευρώ για υποθέσεις αρµοδιότητας
Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Τα ανωτέρω ποσά δύνανται
να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης.   

2. Ο διαµεσολαβητής ορίζεται από τα µέρη ή από τρίτο
πρόσωπο της κοινής τους επιλογής, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των κέντρων διαµεσολάβησης. Ο διαµεσολαβητής
είναι ένας (1), εκτός αν τα µέρη συµφωνήσουν εγγρά-
φως ότι, οι διαµεσολαβητές θα είναι περισσότεροι.

3. Ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές διαδικαστικές λε-
πτοµέρειες της διεξαγωγής της διαµεσολάβησης καθο-
ρίζονται από τον διαµεσολαβητή σε συµφωνία µε τα µέ-
ρη. Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αµφότερων
των µερών και του διαµεσολαβητή στον ίδιο τόπο και
χρόνο, η διαµεσολάβηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε
τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης µέσω ηλεκτρονικού υ-
πολογιστή ή άλλου συστήµατος τηλεδιάσκεψης, στο ο-
ποίο έχουν πρόσβαση τα άλλα µέρη της διαφοράς. 

4. Ο διαµεσολαβητής δύναται, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του, να επικοινωνεί µε καθένα από τα µέρη
και να τα συναντά είτε χωριστά είτε από κοινού. Πληρο-
φορίες που αντλεί ο διαµεσολαβητής κατά τις επαφές
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του µε το ένα µέρος δεν γνωστοποιούνται στο άλλο µέ-
ρος χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του µέρους που τις έδω-
σε. 

5.  Η διαδικασία της διαµεσολάβησης έχει κατ’ αρχήν
εµπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά και
πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να µην παραβιάζει
το απόρρητο αυτής, εκτός αν τα µέρη συµφωνήσουν άλ-
λως. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συµµε-
τέχοντες δεσµεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρ-
ρητο της διαδικασίας της διαµεσολάβησης. Την ίδια υπο-
χρέωση έχει και οποιοσδήποτε τρίτος συµµετέχει στη
διαδικασία. Τα µέρη, εφόσον το επιθυµούν, δεσµεύονται
εγγράφως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχοµέ-
νου της συµφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλή-
ξουν κατά τη διαµεσολάβηση, εκτός αν η γνωστοποίησή
του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 ή αυτό επιβάλλεται
για λόγους δηµόσιας τάξης. 

6. Εφόσον η διαφορά αχθεί ενώπιον των δικαστηρίων
ή σε διαιτησία, ο διαµεσολαβητής, τα µέρη, οι νοµικοί
παραστάτες αυτών και όσοι συµµετείχαν µε οποιονδή-
ποτε τρόπο στη διαδικασία της διαµεσολάβησης δεν εξε-
τάζονται ως µάρτυρες και εµποδίζονται να προσκοµί-
σουν στοιχεία που προκύπτουν από τη διαδικασία της
διαµεσολάβησης ή έχουν σχέση µε αυτήν, ιδίως, να ανα-
φερθούν στις συζητήσεις, δηλώσεις και προτάσεις των
µερών, καθώς και στις απόψεις του διαµεσολαβητή, πα-
ρά µόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται από  λόγους δηµό-
σιας τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία
των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η
σωµατική ακεραιότητα ή η ψυχική υγεία προσώπου. 

7. Ο διαµεσολαβητής κατά την εκτέλεση των καθηκό-
ντων του υπέχει αστική ευθύνη µόνο για δόλο.

Άρθρο 6
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία

Διαµεσολάβησης - Υπαγόµενες διαφορές

1. Οι παρακάτω αστικές και εµπορικές διαφορές υπά-
γονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολά-
βησης, εφόσον τα µέρη έχουν εξουσία διάθεσης του α-
ντικειµένου της µεταξύ τους διαφοράς: 
α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των

περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και
εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ.. 
β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική δια-

δικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειµένου
της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα (30.000)
ευρώ και Πολυµελούς Πρωτοδικείου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συµφωνία

των µερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαµεσο-
λάβησης. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό της συζή-

τησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται
µαζί µε τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρα-
κτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαµεσολά-
βησης.

2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία

διαµεσολάβησης της παραγράφου 1 οι διαφορές στις ο-
ποίες διάδικο µέρος είναι το Δηµόσιο,  Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..

3.  Η προσφυγή των µερών στη δικαστική µεσολάβηση
δεν απαλλάσσει τα µέρη από την υποχρεωτική αρχική
συνεδρία διαµεσολάβησης. 

Άρθρο 7 
Διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας 
Διαµεσολάβησης και αµοιβή νοµικού παραστάτη

1. Για τις διαφορές της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του παρόντος, ο διαµεσολαβητής ορίζεται κατά τα προ-
βλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρό-
ντος. Ειδικότερα, το επισπεύδον µέρος έχει τη δυνατό-
τητα είτε να επικοινωνήσει µε το άλλο ή τα άλλα µέρη
της διαφοράς για τον διορισµό διαµεσολαβητή κοινής α-
ποδοχής είτε να απευθυνθεί σε διαµεσολαβητή της επι-
λογής του. Στην περίπτωση αυτή, ο διαµεσολαβητής επι-
κοινωνεί µε το άλλο ή τα άλλα µέρη µε κάθε πρόσφορο
µέσο, για να διαπιστώσει αν επιτυγχάνεται συµφωνία ως
προς το πρόσωπό του και λαµβάνει σχετική έγγραφη έ-
γκρισή τους. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ή αν
δεν επιτευχθεί συµφωνία ως προς το πρόσωπο του δια-
µεσολαβητή, τότε  διορίζεται διαµεσολαβητής από την
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης µε επιµέλεια του ε-
πισπεύδοντος µέρους. Ο διορισµός γίνεται κατά σειρά
προτεραιότητας µε βάση τον αύξοντα αριθµό Ειδικού
Μητρώου Διαµεσολαβητών του άρθρου 29 του παρό-
ντος, µεταξύ όσων κατοικούν στην περιφέρεια του δικα-
στηρίου που είναι κατά τόπο αρµόδιο για την εκδίκαση
της διαφοράς. Στις περιπτώσεις που δεν είναι επαρκής ο
αριθµός των διαµεσολαβητών ή υπάρχει σύγκρουση
συµφερόντων, ο διορισµός γίνεται µεταξύ όσων κατοι-
κούν στην οικεία Εφετειακή περιφέρεια. Στην περίπτωση
επιλογής του διαµεσολαβητή από την Κεντρική Επιτρο-
πή Διαµεσολάβησης ο τελευταίος υποχρεούται µέσα σε
προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών να δηλώσει αν
αποδέχεται τον διορισµό του. Αν η προθεσµία των τριών
(3) εργάσιµων ηµερών παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η
µη αποδοχή του. Σε περίπτωση µη αποδοχής του διορι-
σµού του διαµεσολαβητή επιλέγεται ο επόµενος κατά
σειρά προτεραιότητας από το  ως άνω Ειδικό Μητρώο.

2. Το επισπεύδον µέρος υποβάλλει στον διαµεσολαβη-
τή που έχει οριστεί  από τα µέρη ή από την Κεντρική Επι-
τροπή Διαµεσολάβησης, αίτηµα προσφυγής στη διαδικα-
σία της διαµεσολάβησης, αποστέλλοντάς του ηλεκτρο-
νικά ή µε άλλον πρόσφορο τρόπο συµπληρωµένο  έντυ-
πο, στο οποίο υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία
των µερών σύµφωνα µε την περίπτωση 3 του άρθρου
118 Κ.Πολ.Δ., καθώς και το αντικείµενο της διαφοράς
και λαµβάνει απόδειξη παραλαβής. Ο διαµεσολαβητής ε-
πικοινωνεί µε κάθε πρόσφορο µέσο µε τα µέρη για τον ο-
ρισµό της ηµεροµηνίας και του τόπου διεξαγωγής της υ-
ποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαµεσολάβησης. Σε
περίπτωση µη συµφωνίας, ο διαµεσολαβητής ορίζει την
ηµεροµηνία και τον τόπο διεξαγωγής της υποχρεωτικής
αρχικής συνεδρίας. Και στις δύο περιπτώσεις γνωστο-
ποιεί τα παραπάνω στοιχεία στα µέρη εγγράφως πέντε
(5) τουλάχιστον µέρες πριν από την υποχρεωτική αρχική
συνεδρία, µε συστηµένη επιστολή ή ηλεκτρονικά και
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λαµβάνει απόδειξη παραλαβής της γνωστοποίησης. Τα
έξοδα της γνωστοποίησης προκαταβάλλονται από το ε-
πισπεύδον µέρος και επιδικάζονται ως δικαστικά έξοδα,
εφόσον επακολουθήσει δίκη. 

3. Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης
λαµβάνει χώρα το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών α-
πό την εποµένη της αποστολής στον διαµεσολαβητή του
αιτήµατος προσφυγής στη διαδικασία διαµεσολάβησης
από το επισπεύδον µέρος. Αν κάποιο από τα µέρη διαµέ-
νει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσµία παρεκτείνεται έ-
ως την τριακοστή (30ή) ηµέρα από την εποµένη της απο-
στολής του αιτήµατος στον διαµεσολαβητή. Η υποχρεω-
τική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης έχει εµπιστευτικό
χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά και εφαρµόζονται α-
ναλόγως οι παράγραφοι 4, 6 και 7 του άρθρου 5 του πα-
ρόντος.

4. Μετά το πέρας της υποχρεωτικής αρχικής συνε-
δρίας συντάσσεται πρακτικό από τον διαµεσολαβητή
που υπογράφεται από τον ίδιο και όλους τους συµµετέ-
χοντες και αν επακολουθήσει άσκηση αγωγής ή αν έχει
ήδη ασκηθεί, αυτό  κατατίθεται στο δικαστήριο  επί ποινή
απαραδέκτου της συζήτησης της υπόθεσης µαζί µε τις
προτάσεις. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτι-
κά ο τρόπος γνωστοποίησης της υποχρεωτικής αρχικής
συνεδρίας στα µέρη και η συµµετοχή τους ή µη σε αυ-
τήν. 

5. Στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία τα µέρη παρί-
στανται µαζί µε  νοµικό παραστάτη, του οποίου η αµοιβή
συµφωνείται ελεύθερα. Στην περίπτωση νοµικών προ-
σώπων ο νόµιµος εκπρόσωπος δύναται να διορίζει  αντι-
πρόσωπο µε εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στην υ-
ποχρεωτική αρχική συνεδρία δυνάµει εξουσιοδότησης
µόνη η συµµετοχή του νοµικού παραστάτη του µέρους,
του οποίου  αποδεδειγµένα δεν είναι δυνατή η φυσική
παρουσία, ιδίως, στις περιπτώσεις που αντιµετωπίζει δυ-
σκολία µετακίνησης λόγω σοβαρής ασθένειας ή αν δεν
υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης µέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή ή άλλου συστήµατος τηλεδιάσκεψης ή αν εί-
ναι κάτοικος εξωτερικού. 

6. Το δικαστήριο που επιλαµβάνεται της διαφοράς δύ-
ναται να επιβάλει στο µέρος που δεν προσήλθε στην υ-
ποχρεωτική αρχική συνεδρία διαµεσολάβησης, παρότι έ-
χει κληθεί προς τούτο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου, χρηµατική ποινή η οποία δεν µπορεί να
είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ και µεγαλύτερη α-
πό πεντακόσια (500) ευρώ, συνεκτιµώµενης της εν γένει
συµπεριφοράς του και των λόγων µη προσέλευσης. Οι
χρηµατικές ποινές του προηγούµενου εδαφίου περιέρ-
χονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στο οποίο κοινοποιείται µε επιµέ-
λεια του γραµµατέα του Δικαστηρίου αντίγραφο της α-
πόφασης και δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Προσβολή της από-
φασης µε ένδικα µέσα, ως προς τη χρηµατική ποινή, δεν
επιτρέπεται αν δεν περιλαµβάνει και την ουσία της υπό-
θεσης.

7. Εφόσον τα µέρη αποφασίσουν να συνεχίσουν τη
διαδικασία της διαµεσολάβησης είτε µε τον ίδιο είτε µε
διαφορετικό διαµεσολαβητή, συντάσσεται έγγραφο
συµφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη διαδικασία της

διαµεσολάβησης και ακολουθείται η διαδικασία του άρ-
θρου 5 του παρόντος, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί εντός σαράντα (40) ηµερών, που υπολογίζονται α-
πό την εποµένη της λήξης της ανωτέρω εικοσαήµερης ή
τριακονθήµερης προθεσµίας. Τα µέρη δύνανται να συµ-
φωνούν παράταση της προθεσµίας των σαράντα (40) η-
µερών. Το χρονικό διάστηµα από 1 έως 31 Αυγούστου
δεν υπολογίζεται στις παραπάνω προθεσµίες.

Άρθρο 8
Εκτελεστότητα των συµφωνιών 

που προκύπτουν από τη διαµεσολάβηση

1. Ο διαµεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαµεσολά-
βησης που πρέπει να περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο, και
τον αριθµό φορολογικού µητρώου του διαµεσολαβητή,
β) την ηµεροµηνία και τον τόπο που έλαβε χώρα η  δια-
µεσολάβηση, γ) τα πλήρη στοιχεία των µερών που προ-
σέφυγαν στη διαµεσολάβηση και τα ονόµατα των νοµι-
κών παραστατών τους, δ) αναφορά στη συµφωνία ή τον
ειδικότερο τρόπο µε τον οποίο τα µέρη προσέφυγαν στη
διαµεσολάβηση κατά τα προβλεπόµενα στην παράγρα-
φο 1 του άρθρου 4 του παρόντος, ε) τα πλήρη στοιχεία
τυχόν άλλων προσώπων που µετείχαν µε οποιονδήποτε
τρόπο στη διαδικασία της διαµεσολάβησης και στ) τη
συµφωνία στην οποία κατέληξαν τα µέρη κατά τη διαµε-
σολάβηση ή τη διαπίστωση περί µη επίτευξης συµφω-
νίας.

2. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαµεσολάβησης, το
πρακτικό υπογράφεται από τον διαµεσολαβητή, τα µέρη
και τους νοµικούς παραστάτες τους. Σε περίπτωση µη ε-
πίτευξης συµφωνίας, το πρακτικό µπορεί να υπογράφε-
ται µόνο από τον διαµεσολαβητή. Κάθε µέρος δύναται
να καταθέσει το πρακτικό επίτευξης συµφωνίας οποτε-
δήποτε στη γραµµατεία του καθ’ ύλην και κατά τόπο αρ-
µόδιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί ή πρόκειται να
εισαχθεί η εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την κατάθεση
του πρακτικού στο Δικαστήριο η άσκηση αγωγής για την
ίδια διαφορά είναι απαράδεκτη στο µέτρο που το αντικεί-
µενό της καλύπτεται από τη συµφωνία των µερών, τυχόν
δε εκκρεµής δίκη καταργείται. Κατά την κατάθεση προ-
σκοµίζεται παράβολο ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, το ύ-
ψος του οποίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
Η δαπάνη για το παράβολο βαρύνει τον καταθέτη, εκτός
αν τα µέρη συµφωνήσουν διαφορετικά. 

3. Το πρακτικό της διαµεσολάβησης  του παρόντος άρ-
θρου αποτελεί, από την κατάθεσή του στη γραµµατεία
του κατά την παράγραφο 2 αρµόδιου δικαστηρίου, εκτε-
λεστό τίτλο σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 904 Κ.Πολ.Δ., εφόσον η συµφωνία
µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αναγκαστικής εκτέλε-
σης. Το απόγραφο εκδίδεται ατελώς από τον δικαστή ή
τον πρόεδρο του κατά την παράγραφο 2 αρµόδιου Δικα-
στηρίου. 

4. Αν η συµφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαµε-
σολάβησης περιλαµβάνει και διατάξεις που αφορούν δι-
καιοπραξίες, οι οποίες υπόκεινται εκ του νόµου σε συµ-
βολαιογραφικό τύπο, οι δικαιοπραξίες αυτές πρέπει να
περιβληθούν τον συµβολαιογραφικό τύπο. Στην περί-
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πτωση αυτή εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις που διέπουν τη
σύνταξη τέτοιων συµβολαιογραφικών εγγράφων και τη
µεταγραφή τους. 

5. Το πρακτικό της διαµεσολάβησης  του παρόντος άρ-
θρου από την κατάθεσή του στη γραµµατεία του κατά
την παράγραφο 2 αρµόδιου Δικαστηρίου, µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί ως τίτλος προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθή-
κης, σύµφωνα µε το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 293 Κ.Πολ.Δ..   

Άρθρο 9 
Αποτελέσµατα της διαµεσολάβησης

στην παραγραφή, την αποσβεστική προθεσµία 
και τις δικονοµικές προθεσµίες

1. Η έγγραφη γνωστοποίηση του διαµεσολαβητή προς
τα µέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συ-
νεδρίας ή η συµφωνία της εκούσιας προσφυγής στη δια-
δικασία της διαµεσολάβησης του άρθρου 5, αναστέλλει
την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσµία άσκη-
σης των αξιώσεων και των δικαιωµάτων, εφόσον αυτές
έχουν αρχίσει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ουσιαστι-
κού δικαίου, καθώς και τις δικονοµικές προθεσµίες των
άρθρων 237 και 238 Κ.Πολ.Δ., για όσο χρόνο διαρκεί η
διαδικασία  διαµεσολάβησης. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261,
262 και 263 ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθε-
σµία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωµάτων του
ουσιαστικού δικαίου που ανεστάλησαν, συνεχίζονται την
εποµένη της σύνταξης του πρακτικού µη επίτευξης συµ-
φωνίας ή της επίδοσης δήλωσης αποχώρησης από τη
διαδικασία της διαµεσολάβησης του ενός µέρους προς
το άλλο και προς τον διαµεσολαβητή ή της µε οποιονδή-
ποτε τρόπο ολοκλήρωσης ή κατάργησης της διαδικασίας
της διαµεσολάβησης. Αν η συµφωνία που περιέχεται στο
πρακτικό διαµεσολάβησης περιλαµβάνει αιρέσεις ή προ-
θεσµίες ή οποιονδήποτε άλλον όρο από τον οποίον ε-
ξαρτάται η ενάσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν
από τη συµφωνία, τότε η παραγραφή και η αποσβεστική
προθεσµία που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται από την
πλήρωση της αιρέσεως ή του όρου ή την παρέλευση της
προθεσµίας. 

3. Οι δικονοµικές προθεσµίες της παραγράφου 1 συνε-
χίζονται από τη σύνταξη πρακτικού µη επίτευξης συµφω-
νίας ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης από τη
διαδικασία της διαµεσολάβησης του ενός µέρους προς
το άλλο και προς τον διαµεσολαβητή ή από την µε οποι-
ονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση ή κατάργηση της διαδικα-
σίας της διαµεσολάβησης. Στην περίπτωση επίτευξης
συµφωνίας, η συνέχιση των δικονοµικών προθεσµιών δι-
καιολογείται για αντικείµενα της δίκης που δεν καλύπτο-
νται από τη συµφωνία των µερών.

Άρθρο 10 
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης αποτελείται
από δεκατρία (13) µέλη και συγκροτείται, µε απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, από: 
α) Δύο (2) δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και

ποινικής δικαιοσύνης εκ των οποίων ένας (1) µε βαθµό

τουλάχιστον Αρεοπαγίτη ή αντίστοιχο, εν ενεργεία ή επί
τιµή και ένας (1) µε βαθµό τουλάχιστον Προέδρου Πρωτο-
δικών, Εφέτη ή Προέδρου Εφετών ή αντίστοιχο, µε εµπει-
ρία ή εξειδίκευση και κατά προτίµηση µε διαπίστευση στη
διαµεσολάβηση, που ορίζονται µετά από γνώµη του Ανώ-
τατου Δικαστικού Συµβουλίου, εφόσον είναι εν ενεργεία.
β) Δύο (2) καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµά-

των, εν ενεργεία ή οµότιµους, µε εµπειρία ή εξειδίκευση
στη διαµεσολάβηση και κατά προτίµηση µε διαπίστευση,
εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας να έχει διατελέσει κα-
θηγητής Νοµικής Σχολής της Χώρας. 
γ) Δύο (2) εκπροσώπους της Ολοµέλειας των δικηγορι-

κών συλλόγων της Χώρας, µε εµπειρία ή εξειδίκευση στη
διαµεσολάβηση και κατά προτίµηση µε διαπίστευση, µετά
από σύµφωνη γνώµη της Ολοµέλειας των Δικηγορικών
Συλλόγων.
δ) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης

από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία υπαλλή-
λους βαθµού τουλάχιστον Β΄, ή από τους υπηρετούντες
µετακλητούς νοµικούς στο πολιτικό γραφείο του Υπουρ-
γού ή Υφυπουργού Δικαιοσύνης ή του Γενικού Γραµµατέα.
ε) Δύο (2) διαµεσολαβητές εκπροσώπους επαγγελµατι-

κών φορέων της Χώρας, µετά από πρόσκληση ενδιαφέρο-
ντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης.
στ) Τρεις (3) διαµεσολαβητές, µετά από πρόσκληση εν-

διαφέροντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τετραε-
τή επαγγελµατική εµπειρία στο γνωστικό τους αντικείµε-
νο και εµπειρία στη διαµεσολάβηση, που προκύπτει είτε
λόγω συµµετοχής στην εκπαίδευση διαµεσολαβητών είτε
λόγω συµµετοχής σε διαδικασίες διαµεσολάβησης ως
διαµεσολαβητές ή βοηθοί διαµεσολαβητή ή νοµικοί παρα-
στάτες είτε λόγω συµµετοχής σε συνέδρια, σεµινάρια και
ερευνητικά προγράµµατα συναφή µε τη διαµεσολάβηση.

2. Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης
ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθµό δικαστικός λειτουργός
και µεταξύ οµοιόβαθµων, ο αρχαιότερος από αυτούς.

3. Με την απόφαση της παραγράφου 1, για κάθε τακτικό
µέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης ορίζε-
ται ένα αναπληρωµατικό µέλος.                                                                                

4. Τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης,
καθώς και τρίτα πρόσωπα που διορίζονται ως µέλη στην υ-
ποεπιτροπή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 11 του παρόντος, απαγορεύεται να διατηρούν οποι-
αδήποτε σχέση συνεργασίας µε Φορείς κατάρτισης του
παρόντος.

5. Η θητεία του Προέδρου και των µελών είναι τριετής
και µπορεί να ανανεώνεται άπαξ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη
της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης αντικαθίστα-
νται στην περίπτωση που έχουν διοριστεί κατά παράβαση
της παραγράφου 4. 

6. Χρέη Γραµµατέα της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσο-
λάβησης εκτελεί ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή των Δι-
καστηρίων ή άλλης Δηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., οι ο-
ποίοι διατίθενται ή αποσπώνται µε πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση από την Υπηρεσία τους στην Κεντρική Επι-
τροπή Διαµεσολάβησης. Για την απόσπαση αυτή εκδίδε-
ται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης κατόπιν ερωτήµατός του µετά α-
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πό γνώµη του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Δια-
µεσολάβησης και σύµφωνη γνώµη του υπηρεσιακού
συµβουλίου στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο υ-
πάλληλος. 

Άρθρο 11
Αρµοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης είναι αρµό-
δια να επιλαµβάνεται κάθε ζητήµατος που αφορά τον έ-
λεγχο εφαρµογής του θεσµού της διαµεσολάβησης.

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης δύναται να
συστήνει, κατά την κρίση της, υποεπιτροπές για την τα-
χεία επίλυση και τον έλεγχο ζητηµάτων που προκύπτουν
από την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Οι ανωτέρω υ-
ποεπιτροπές απαρτίζονται από µέλη της Κεντρικής Επι-
τροπής Διαµεσολάβησης χωρίς να υφίσταται περιορι-
σµός για τη συµµετοχή κάποιου µέλους σε παραπάνω α-
πό µία υποεπιτροπές. Οι υποεπιτροπές αυτές εξουσιοδο-
τούνται ρητά από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβη-
σης για την οριστική διευθέτηση των ζητηµάτων που α-
ναλαµβάνουν, εκτός αν ειδικότερα ορίζεται στον παρό-
ντα νόµο ότι, αρµόδια είναι η Ολοµέλεια της Κεντρικής
Επιτροπής Διαµεσολάβησης.

3. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της Κεντρικής Επι-
τροπής Διαµεσολάβησης συγκροτούνται υποχρεωτικά
τέσσερις (4) υποεπιτροπές, η θητεία των οποίων είναι
διετής, µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) «Επιτροπή Μητρώου Διαµεσολαβητών», η οποία εί-

ναι αρµόδια για την τήρηση των Μητρώων  του άρθρου
29 του παρόντος, για κάθε σχετικό ζήτηµα ή έκδοση
πράξης που αφορά τα τηρούµενα Μητρώα και για τη συ-
γκέντρωση των ετήσιων Εκθέσεων Πεπραγµένων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος.
β) «Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγ-

χου», η οποία είναι αρµόδια για τη συµµόρφωση των δια-
µεσολαβητών µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τον παρόντα νόµο και για την εφαρµογή του πειθαρχικού
δικαίου και την επιβολή πειθαρχικών ποινών. Η συγκρό-
τηση της υποεπιτροπής αυτής γίνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο Ε.1. του άρθρου 17 του παρόντος.
γ) «Επιτροπή Ελέγχου Φορέων Κατάρτισης», 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 εξεταζό-
µενων, προς τον σκοπό της διαπίστευσης, υποψήφιων
διαµεσολαβητών. Η Επιτροπή Εξετάσεων απαρτίζεται α-
πό τρία (3) µέλη, που προέρχονται από την Κεντρική Επι-
τροπή Διαµεσολάβησης, µε ισάριθµους αναπληρωτές, α-
πό τα οποία ένα τουλάχιστον µέλος είναι δικαστικός λει-
τουργός και προεδρεύει της Επιτροπής. Η Επιτροπή Εξε-
τάσεων δύναται, ανάλογα µε τον εκάστοτε συνολικό α-
ριθµό των εξεταζόµενων, να ορίζει δύο (2) επιπλέον µέ-
λη χωρίς αναπληρωτές, τα οποία πρέπει να έχουν την ι-
διότητα του διαπιστευµένου διαµεσολαβητή.

4. Η συγκρότηση των παραπάνω υποεπιτροπών και ο
αριθµός των µελών που τις απαρτίζουν καθορίζονται από
την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης. Για την επιτρε-

πτή συµµετοχή των ανωτέρω µελών στις υποεπιτροπές
λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, ζητήµατα που άπτο-
νται της σύγκρουσης συµφερόντων και αρµοδιοτήτων
των µελών αυτών µε άλλες ισχύουσες διατάξεις και κα-
νονισµούς του κύριου επαγγέλµατός τους.

5. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης υποβάλλει
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το πρώτο δεκαήµερο του
Δεκεµβρίου κάθε έτους, Ετήσια Έκθεση για τον έλεγχο
εφαρµογής του θεσµού, συνοδευόµενη από προτάσεις
για τη βελτίωσή του.

Άρθρο 12 
Προσόντα διαµεσολαβητών

1. Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι: α) απόφοιτοι
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιµου τίτλου
σπουδών φορέα αναγνωρισµένου κύρους της αλλοδα-
πής,  β) εκπαιδευµένοι από Φορέα Κατάρτισης διαµεσο-
λαβητών, αναγνωρισµένο από την Κεντρική Επιτροπή
Διαµεσολάβησης ή κάτοχοι τίτλου διαπίστευσης από άλ-
λο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γ) διαπι-
στευµένοι από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης
και εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του άρθρου 29 του πα-
ρόντος. 
Κάτοχος διδακτορικού τίτλου Α.Ε.Ι. ή ισότιµου τίτλου

της αλλοδαπής µε αντικείµενο τη διαµεσολάβηση δεν α-
παιτείται να εκπαιδευθεί περαιτέρω από Φορέα Κατάρτι-
σης διαµεσολαβητών, προκειµένου να διαπιστευθεί και
δύναται να  συµµετέχει απευθείας στις εξετάσεις για τη
διαπίστευσή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
28 του παρόντος. Αποκλείονται της άσκησης του επαγ-
γέλµατος του διαµεσολαβητή όσοι υπηρετούν ως δηµό-
σιοι, δηµοτικοί και δικαστικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι νο-
µικών προσώπων και ιδρυµάτων δηµοσίου δικαίου, κα-
θώς και οι εν ενεργεία δικαστικοί ή δηµόσιοι λειτουργοί.
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. δύνα-
νται να δραστηριοποιούνται ως διαπιστευµένοι διαµεσο-
λαβητές αποκλειστικά και µόνο στο πλαίσιο και για τις α-
νάγκες της υπηρεσίας τους. Από την ανωτέρω απαγό-
ρευση εξαιρούνται όσοι δηµόσιοι λειτουργοί παράλληλα
ασκούν νοµίµως ελεύθερο επάγγελµα.

2. Ο διαµεσολαβητής αναλαµβάνει καθήκοντα µόνο ε-
φόσον, κατά την κρίση του, µπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της συγκεκριµένης διαδικασίας διαµεσολά-
βησης σύµφωνα µε την επαγγελµατική του κατάρτιση,
την πρακτική του εµπειρία και τις δεξιότητες που κατέ-
χει.

3. Ο διαµεσολαβητής διεξάγει τη διαµεσολάβηση σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις δεοντολογίας του παρόντος και
τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας. Ο διαµεσολαβη-
τής δύναται να προβάλει τις υπηρεσίες που προσφέρει,
υπό τον όρο ότι ενεργεί κατά τρόπο επαγγελµατικό, ειλι-
κρινή και αξιοπρεπή.

Άρθρο 13 
Αµεροληψία - Ανεξαρτησία - Ουδετερότητα

1. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να ενεργεί έναντι
των µερών κατά τρόπο απαλλαγµένο από προσωπικές
κρίσεις, πεποιθήσεις και προκαταλήψεις και να µεριµνά
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για την ισότιµη συµµετοχή και διευκόλυνση όλων των
µερών στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαµεσολάβη-
σης.
Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να µην αναλαµβάνει

τη διενέργεια διαµεσολάβησης και, εάν έχει ήδη αναλά-
βει να µην τη συνεχίσει, προτού γνωστοποιήσει στα µέ-
ρη τυχόν στοιχεία ή γεγονότα που ενδέχεται να επηρεά-
σουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την α-
µεροληψία και την ανεξαρτησία του. Κατ’ εξαίρεση, στην
περίπτωση αυτή ο διαµεσολαβητής επιτρέπεται να ανα-
λάβει καθήκοντα διαµεσολάβησης ή να εξακολουθεί να
τα ασκεί µόνο µε τη ρητή συγκατάθεση των µερών και ε-
φόσον είναι βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει τη
διαµεσολάβηση µε εγγυήσεις αµεροληψίας και ανεξαρ-
τησίας.

2. Ο διαµεσολαβητής δεν επιτρέπεται να κατευθύνει
τα µέρη και να τους επιβάλει τη λύση που ο ίδιος προκρί-
νει. Δύναται να διατυπώνει την προσωπική του άποψη, η
οποία δεν είναι δεσµευτική, παρά µόνον εφόσον τα µέρη
το επιθυµούν και είναι υποχρεωµένος να παραµένει ου-
δέτερος ως προς το αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης.

Άρθρο 14 
Σύγκρουση συµφερόντων

1. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να µην αναλαµβά-
νει καθήκοντα και, εάν έχει ήδη αναλάβει, να µην εξακο-
λουθήσει να τα ασκεί, σε περίπτωση σύγκρουσης συµφε-
ρόντων, γνωστοποιώντας το σχετικό κώλυµα στα µέρη.
Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερό-

ντων, ο διαµεσολαβητής επιτρέπεται 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
ανεξαρτησία της διαδικασίας.
Σύγκρουση συµφερόντων συντρέχει, ιδίως, στις περι-

πτώσεις:
α) προσωπικής ή επαγγελµατικής σχέσης του διαµε-

σολαβητή µε ένα από τα µέρη ή τους νόµιµους παραστά-
τες τους ή λήψης αµοιβής στο παρελθόν για παροχή υ-
πηρεσιών σε οποιοδήποτε από τα µέρη,

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

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

δ) ενέργειας, κατά το παρελθόν, του ίδιου του διαµε-
σολαβητή ή συνεργάτη του ή άλλου στελέχους της εται-
ρείας για την οποία εργάζεται, εκπροσωπώντας 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 προς ένα από
τα συµµετέχοντα µέρη για θέµατα που αφορούν το αντι-
κείµενο της διαµεσολάβησης.

2. Μετά την περάτωση της διαµεσολάβησης και ανε-
ξάρτητα από το αποτέλεσµά της, δεν επιτρέπεται στον
διαµεσολαβητή να ασχοληθεί υπό άλλη επαγγελµατική
ιδιότητα µε τη συγκεκριµένη υπόθεση που χειρίστηκε,
µεταξύ των ίδιων µερών.

Άρθρο 15
Αρχή της ελεύθερης βούλησης των µερών 

1. Ο διαµεσολαβητής υποχρεούται να διεξάγει τη δια-
µεσολάβηση µε βάση την αρχή της ιδιωτικής αυτονοµίας
των µερών. Μεριµνά ώστε τα µέρη να κατανοούν τα χα-
ρακτηριστικά της διαδικασίας που πρόκειται να ακολου-
θηθεί, καθώς και τον ρόλο αυτού και όλων των συµµετε-
χόντων και ενηµερώνει τα µέρη ότι είναι ελεύθερα ανά
πάσα στιγµή να αποχωρήσουν από τη διαδικασία χωρίς
οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.

2. Ο διαµεσολαβητής βεβαιώνεται, ιδίως, ότι πριν από
την έναρξη της διαδικασίας της διαµεσολάβησης τα µέ-
ρη έχουν συµφωνήσει ρητώς τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις για την υπαγωγή της διαφοράς τους στη διαµεσο-
λάβηση, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των διατάξεων
που διέπουν την υποχρέωση  εχεµύθειας του διαµεσο-
λαβητή και των µερών.

3. Ο διαµεσολαβητής µεριµνά για την προσήκουσα
διεξαγωγή της διαδικασίας διαµεσολάβησης.

4. Ο διαµεσολαβητής µπορεί να περατώσει τη διαδικα-
σία διαµεσολάβησης µετά από αιτιολογηµένη ενηµέρω-
ση των µερών, εφόσον:

α) επέρχεται διευθέτηση της διαφοράς κατά τρόπο α-
ντίθετο µε τα χρηστά ήθη ή τη δηµόσια τάξη, ή

β) θεωρεί ότι η συνέχιση της διαµεσολάβησης είναι α-
πολύτως αδύνατο να οδηγήσει στη διευθέτηση της δια-
φοράς.

5. Ο διαµεσολαβητής λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η λύση που θα εξευρε-
θεί για τη διευθέτηση της διαφοράς είναι προϊόν επίγνω-
σης και εµπεριστατωµένης συναίνεσης των µερών, κα-
θώς επίσης και ότι 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 16 
Εχεµύθεια

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 διαφο-
ρετικά από διάταξη νόµου ή για λόγους δηµόσιας τάξης
ή εφόσον τα µέρη συναινούν ρητά στην αποκάλυψη των
πληροφοριών.

Άρθρο 17
Πειθαρχικό Δίκαιο

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

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

τροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου και από
την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης.

3. Κανένας δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο
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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 χαρακτήρα της πράξης ή η ολική ή µερική άρση των
συνεπειών της ποινικής καταδίκης δεν αίρουν τον πει-
θαρχικά κολάσιµο χαρακτήρα της πράξης.

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

ξη ή παράλειψη του διαµεσολαβητή στο πλαίσιο των κα-
θηκόντων του, η οποία είναι αντίθετη προς τις υποχρεώ-
σεις του, όπως αυτές απορρέουν από τον παρόντα νόµο
και συνδέονται άρρηκτα µε τη διαµεσολάβηση, καθώς
και από τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαπιστευµένων Δια-
µεσολαβητών.

2. Πειθαρχικά παραπτώµατα του διαµεσολαβητή απο-
τελούν ιδίως η χρησιµοποίηση της ιδιότητάς 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 ι-
διότητα του διαµεσολαβητή, αποτελεί  αυτοτελές πει-
θαρχικό παράπτωµα.

4. Η µη τήρηση της αρχής της αµεροληψίας και της ε-
χεµύθειας από µέρους του διαµεσολαβητή συνιστά σο-
βαρό πειθαρχικό παράπτωµα.
Γ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται δύο (2)

έτη µετά την τέλεσή τους.
2. Ο χρόνος της παραγραφής αναστέλλεται για χρονι-

κό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3)
µήνες, µε την υποβολή της πειθαρχικής αναφοράς ενώ-
πιον της Επιτροπής Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ε-
λέγχου, από τα µέρη ή οποιονδήποτε τρίτο συµµετέχει
στη διαδικασία διαµεσολάβησης ή από τον Πρόεδρο της
Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης, ευθύς ως λάβει
αναφορά µε την οποία καταγγέλλονται πειθαρχικά επι-
λήψιµες πράξεις διαµεσολαβητή ή λάβει µε οποιονδήπο-
τε τρόπο γνώση τέτοιων πράξεων. 
Δ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) η σύσταση,
β) η έγγραφη επίπληξη,
γ) η προσωρινή ανάκληση της διαπίστευσης έως και έ-

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

επιβάλλεται µόνο σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις πει-
θαρχικών παραπτωµάτων. Τέτοιες προϋποθέσεις συ-
ντρέχουν ιδίως αν ο διαµεσολαβητής:
α) καταδικάστηκε αµετάκλητα για κακούργηµα ή για ο-

ποιοδήποτε εκ δόλου πληµµέληµα ασυµβίβαστο µε τον
θεσµό της διαµεσολάβησης,
β) τιµωρήθηκε κατ’ επανάληψη µε ποινή προσωρινής

ανάκλησης της διαπίστευσης τουλάχιστον για έξι (6) µή-
νες συνολικά εντός τριετίας.

3. Όταν πρόκειται για παράπτωµα που οφείλεται σε ε-
λαφρά αµέλεια, το αρµόδιο πειθαρχικό όργανο µπορεί
να µην επιβάλει ποινή, εκτιµώντας τις συνθήκες κάτω α-
πό τις οποίες έχει τελεστεί το παράπτωµα. 

Ε.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
1. Ο διαµεσολαβητής, στον οποίο έχει επιβληθεί ορι-

στική ή προσωρινή ανάκληση διαπίστευσης, δεν επιτρέ-
πεται να ενεργεί ως διαµεσολαβητής για όσο χρόνο αυ-
τή διαρκεί.

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

3. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης οφείλει να ε-
νηµερώνει τα µητρώα του άρθρου 29 του παρόντος για
την επιβληθείσα προσωρινή ή οριστική ανάκληση της
διαπίστευσης του διαµεσολαβητή από τα καθήκοντά του.
ΣΤ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγ-

χου,που ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσο-
λάβησης, διακρίνεται σε πρωτοβάθµια επιτροπή µονοµε-
λούς σύνθεσης και δευτεροβάθµια επιτροπή τριµελούς
σύνθεσης, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Η θητεία
των µελών της είναι διετής και µπορεί να ανανεώνεται.
Μέλος της δευτεροβάθµιας επιτροπής δεν µπορεί να εί-
ναι το µέλος που εξέδωσε την πρωτοβάθµια πειθαρχική
απόφαση. Αν η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού
Ελέγχου κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η ποινή της ορι-
στικής ανάκλησης της διαπίστευσης, τότε αρµόδια προς
τούτο είναι η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης που
συνεδριάζει σε Ολοµέλεια.

2. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για
τις δηλώσεις αποχής και εξαίρεσης των δικαστών ισχύ-
ουν αναλογικά.

3. Αίτηση εξαίρεσης είναι απαράδεκτη όταν αφορά τό-
σα µέλη του πειθαρχικού οργάνου ώστε να καθίσταται α-
δύνατη η νόµιµη συγκρότησή του.

4. Για κάθε ειδικότερο θέµα πειθαρχικού ελέγχου απο-
φασίζει η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, οι απο-
φάσεις της οποίας εκτελούνται µε επιµέλεια του Προέ-
δρου της ή του µέλους της που ειδικά ορίστηκε από αυ-
τόν.

5. Για την υποβολή αναφοράς κατά διαµεσολαβητή α-
παιτείται επί ποινή απαραδέκτου η κατάθεση παράβο-
λου, ποσού τριάντα (30) ευρώ, το ύψος του οποίου ανα-
προσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαι-
οσύνης  και Οικονοµικών.

Άρθρο 18 
Αµοιβή διαµεσολαβητή

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

2. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία, η αµοιβή του
διαµεσολαβητή ορίζεται ως εξής: α) στις περιπτώσεις
του άρθρου 6 του παρόντος, το επισπεύδον µέρος προ-
καταβάλλει στον διαµεσολαβητή ποσό πενήντα (50,00)
ευρώ ως αµοιβή για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία.
Το ποσό αυτό βαρύνει τα µέρη κατ’ ισοµοιρία. Σε περί-
πτωση που η διαφορά αχθεί ενώπιον δικαστηρίου, το µέ-
ρος της διαφοράς που δεν προσήλθε στη διαδικασία της
διαµεσολάβησης, παρότι κλήθηκε νόµιµα προς τούτο
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος ή δεν κατέβαλε
το ποσό που του αναλογεί για την αµοιβή του διαµεσο-
λαβητή για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, καταδικά-
ζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 176 επ.
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Κ.Πολ.Δ. σε ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε το επι-
σπεύδον µέρος για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία.
Το ποσό αυτό λογίζεται ως δικαστικό έξοδο ανεξάρτητα
από την έκβαση της δίκης, β) για κάθε ώρα διαµεσολάβη-
σης µετά την υποχρεωτική αρχική συνεδρία η ελάχιστη
αµοιβή ορίζεται στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ και
βαρύνει τα µέρη κατ’ ισοµοιρία.

3. Τα ποσά της παραγράφου 2 µπορούν να αναπρο-
σαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

4. Ο διαµεσολαβητής οφείλει να παρέχει στα µέρη
πλήρη ενηµέρωση για την  αµοιβή του σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.

Άρθρο 19 
Κωδικός Αριθµός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Επιτρέπεται η άσκηση αποκλειστικά και µόνο του ε-
παγγέλµατος του διαµεσολαβητή. Με απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών ορίζεται η δηµιουργία Κωδικού Α-
ριθµού Δραστηριότητος (ΚΑΔ) για το επάγγελµα του
διαπιστευµένου διαµεσολαβητή και οι λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του για όσους επιθυµούν να το ασκήσουν
και δεν διαθέτουν άλλον.

Άρθρο 20
Ενώσεις προσώπων διαµεσολαβητών

Ενώσεις προσώπων διαπιστευµένων διαµεσολαβητών
µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης συνι-
στώνται και λειτουργούν µε τη συµµετοχή διαµεσολαβη-
τών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 21 
Εκθέσεις Πεπραγµένων Διαµεσολαβητών 

Κάθε διαπιστευµένος διαµεσολαβητής υποχρεούται α-
νά τετράµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους και µέσα στις
επόµενες δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη λήξη του, να ε-
νηµερώνει για τα πεπραγµένα του την Κεντρική Επιτρο-
πή Διαµεσολάβησης, η οποία προβαίνει στον έλεγχό
τους. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε
ευθύνη του διαµεσολαβητή στην ατοµική του καρτέλα
που τηρείται στον ιστότοπο της Κεντρικής Επιτροπής
Διαµεσολάβησης. 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 αρµόδιο δικα-
στήριο, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 7 και
την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος.  Η υπο-
χρέωση αποστολής της Έκθεσης Πεπραγµένων υφίστα-
ται για κάθε διαµεσολαβητή, ανεξαρτήτως αν έχει διεξά-
γει διαµεσολαβήσεις ή όχι εντός του τετραµήνου. 

Άρθρο 22
Φορείς κατάρτισης

1. Φορέας κατάρτισης διαµεσολαβητών (εφεξής «Φο-
ρέας»), που λειτουργεί µε άδεια, η οποία χορηγείται κα-
τόπιν ειδικής και αιτιολογηµένης απόφασης της Κεντρι-
κής Επιτροπής Διαµεσολάβησης, είναι:
Α. Νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δικαίωµα σύ-

στασης του οποίου έχουν: 

α) ένας   δικηγορικός σύλλογος ή περισσότεροι από
κοινού, 
β) ένας ή περισσότεροι δικηγορικοί σύλλογοι σε σύ-

µπραξη µε επιστηµονικούς, εκπαιδευτικούς ή επαγγελ-
µατικούς φορείς ή επιµελητήρια.

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

Β. Κέντρο Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.), το οποίο διαθέτει σχετικό πρόγραµµα και η λει-
τουργία του διέπεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις περί λειτουργίας των Α.Ε.Ι., υπό
τον όρο ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις του παρό-
ντος νόµου για τα προσόντα των εκπαιδευτών, για την
εκπαίδευση µε αντικείµενο τη διαµεσολάβηση και τον ε-
λάχιστο αριθµό εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων.

Γ. Φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο που έχει συ-
σταθεί σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στην ελληνική
νοµοθεσία ή στη νοµοθεσία κράτους – µέλους, το οποίο
έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης µε αντικεί-
µενο τη διαµεσολάβηση και τους λοιπούς εναλλακτικούς
τρόπους επίλυσης διαφορών.

Οι ανωτέρω Φορείς αδειοδοτούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των  άρθρων 23 έως 25 του παρόντος.

2. Ο Φορέας έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια,
εξαιρουµένων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.

3. Ο Φορέας υποχρεούται να απασχολεί κατ’ ελάχιστο:
α) έναν (1) Διευθυντή του Φορέα και 
β) έναν (1) Διευθυντή Κατάρτισης. Οι ανωτέρω πρέπει

να κατέχουν τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας 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,
β) ο σχεδιασµός προγραµµάτων µετεκπαίδευσης πέ-

ραν των ογδόντα (80) ωρών της βασικής εκπαίδευσης
των υποψήφιων διαµεσολαβητών για την περαιτέρω α-
πόκτηση των αναγκαίων για την άσκηση της διαµεσολά-
βησης γνώσεων και δεξιοτήτων και για την επιµόρφωσή
τους.

6. Οι Φορείς Κατάρτισης υποχρεούνται να συνεργάζο-
νται µε τουλάχιστον τρεις (3) εκπαιδευτές, προκειµένου
να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτές πρέ-
πει να είναι διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές και είτε να
κατέχουν µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στον τοµέα
της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή σε συναφή επι-
στηµονικό κλάδο (ιδίως νοµικής επιστήµης ή επιστηµών
οικονοµίας ή διοίκησης ή κοινωνικών επιστηµών)είτε να
έχουν τουλάχιστον εκατόν εξήντα (160) ώρες αποδε-
δειγµένης µετεκπαίδευσης πέραν της βασικής εκπαίδευ-
σης στη διαµεσολάβηση ή τουλάχιστον εκατόν εξήντα
(160) ώρες αποδεδειγµένης εµπειρίας ως εκπαιδευτές
διαµεσολαβητών. Επιπλέον οι εκπαιδευτές πρέπει να
διαθέτουν τετραετή επαγγελµατική εµπειρία στο γνω-
στικό τους αντικείµενο, να  έχουν συµµετάσχει σε διαδι-
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κασίες διαµεσολάβησης υπό την ιδιότητα του διαµεσο-
λαβητή ή βοηθού διαµεσολαβητή ή νοµικού παραστάτη,
καθώς και σε συνέδρια, σεµινάρια και ερευνητικά προ-
γράµµατα συναφή µε τη διαµεσολάβηση.

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

Άρθρο 23
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) θεωρηµένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργα-

σιών του από την αρµόδια Δ.Ο.Υ.. Η υποχρέωση αυτή
δεν υφίσταται για τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι.,
γ) κατάλογο µε το εκπαιδευτικό προσωπικό, µε τα βιο-

γραφικά αυτού, συνοδευόµενα από επικυρωµένα απο-
δεικτικά τίτλων σπουδών και εκπαιδευτικής ή επαγγελ-
µατικής εµπειρίας, όπως πιστοποιητικά προϋπηρεσίας,
βεβαιώσεις φορέων, επίσηµα έγγραφα επαγγελµατικής
εµπειρίας,  καθώς και κατάλογο του λοιπού προσωπικού,
δ) οποιοδήποτε νόµιµο έγγραφο που αποδεικνύει νο-

µή, κατοχή, χρήση ή κυριότητα του χώρου εκπαίδευσης,
ε) διάγραµµα κάτοψης του χώρου εκπαίδευσης, υπο-

γεγραµµένο από µηχανικό, στο οποίο εµφαίνεται ότι ο
εν λόγω χώρος διαθέτει τουλάχιστον τρεις χωριστές αί-
θουσες διδασκαλίας και ειδικότερα δύο αίθουσες κατάλ-
ληλες για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων και προσοµοιώ-
σεων και µία αίθουσα διαλέξεων,  καθώς και αποτύπωση
της προσβασιµότητας ΑΜΕΑ. Ειδικότερα, το ελάχιστο
εµβαδόν αιθουσών διδασκαλίας θα πρέπει να είναι δεκα-
πέντε (15) τετραγωνικά µέτρα και ενάµιση (1,5) τετρα-
γωνικό µέτρο ανά εκπαιδευόµενο, 
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραµµέ-

νη από τον ενδιαφερόµενο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του,
αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, στην οποία βεβαιώνε-
ται ότι οι αίθουσες διδασκαλίας πληρούν τους ισχύοντες
όρους ασφαλείας, είναι κατάλληλες για τον σκοπό της
εκπαίδευσης και έχουν επαρκή υλικοτεχνική υποδοµή
και ειδικότερα ότι διαθέτουν τον κατ’ ελάχιστο απαιτού-
µενο εξοπλισµό, ο οποίος περιλαµβάνει: 

i. ένα διαφανοσκόπειο (overhead projector) και µία οθό-
νη προβολής ή οποιοδήποτε άλλο µέσο προβολής ήχου
και εικόνας,

ii. πίνακα ανά αίθουσα,
iii. φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα,
iv. µία τηλεόραση ή έναν υπολογιστή ,
v. τραπέζια και καθίσµατα ανά αίθουσα, ανάλογα µε τη

δυναµικότητα της κάθε αίθουσας.
ζ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευ-

τηρίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
η) σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης και εγγυήσε-

ων τουλάχιστον για ποσό διακοσίων χιλιάδων (200.000)
ευρώ,
θ) παράβολο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, το ο-

ποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης.
Οι ήδη αδειοδοτηµένοι Φορείς θεωρούνται ότι πλη-

ρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος και η αδειοδότησή
τους εξακολουθεί να ισχύει. Σε κάθε περίπτωση οι Φο-
ρείς αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν τυχόν πρόσθετα δι-
καιολογητικά που προβλέπονται από τον παρόντα εντός
εύλογης προθεσµίας από τη δηµοσίευσή του. 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης εντός δύο
(2) µηνών από την κατάθεση πλήρους φακέλου µε τα δι-
καιολογητικά ελέγχει την πληρότητά του. Σε περίπτωση
που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, ζητείται εγγράφως
από τον αντίστοιχο Φορέα να αποστείλει, εντός τριάντα
(30) ηµερολογιακών ηµερών από τη γνωστοποίηση, τα α-
παιτούµενα δικαιολογητικά δεόντως συµπληρωµένα.
Μετά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά εξετάζονται εκ
νέου και η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης αποφαί-
νεται για την πληρότητα του φακέλου. Ο παραπάνω έ-
λεγχος καταλαµβάνει και τους ήδη αδειοδοτηµένους
φορείς.

3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος Φορέας είτε
δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω
προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών είτε αυτά που προ-
σκοµίζει είναι ελλιπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 και στα άρθρα 24 και 25 του παρόντος, η
αίτηση απορρίπτεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Κε-
ντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης. Ο ενδιαφερόµενος
Φορέας, του οποίου απορρίφθηκε η αίτηση, δύναται να
επανυποβάλει νέα αίτηση.

4. Ο ενδιαφερόµενος Φορέας, του οποίου ο φάκελος
κρίνεται πλήρης, υπόκειται σε αξιολόγηση. Η αξιολόγη-
σή του γίνεται µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής
Διαµεσολάβησης, βάσει των παρακάτω πέντε κριτηρίων:
α) Οργάνωση, Λειτουργία
β) Επιστηµονικό και λοιπό Προσωπικό
γ) Υλικοτεχνική Υποδοµή
δ) Εκπαιδευτικό πρόγραµµα
ε) Επάρκεια του χώρου εκπαίδευσης.
5. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση του πλήρους φακέ-

λου χορηγείται στον ενδιαφερόµενο Φορέα άδεια λει-
τουργίας, άλλως η αίτησή του απορρίπτεται µε ειδικά αι-
τιολογηµένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαµε-
σολάβησης. 

6. Κάθε έτος, εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του
Ιουλίου, οι Φορείς υποβάλλουν αναλυτική έκθεση για τη
λειτουργία τους στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβη-
σης, η οποία προβαίνει σε έλεγχο και αξιολόγηση της
κατάστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν και
σε περίπτωση ανεπάρκειας επιβάλλει τις ποινές της πα-
ραγράφου 8.

7. Αν διαπιστωθεί ότι για την αδειοδότηση και λειτουρ-
γία του Φορέα δηλώθηκαν ή κατατέθηκαν στοιχεία ανα-
κριβή, η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης ανακαλεί
οριστικά την άδεια λειτουργίας του Φορέα.

8. Σε περίπτωση µη τήρησης των νόµιµων υποχρεώσε-
ων του Φορέα κατά το στάδιο λειτουργίας του, η Κεντρι-
κή Επιτροπή Διαµεσολάβησης επιβάλλει αιτιολογηµένα,
ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, τον βαθµό υ-
παιτιότητας και την τυχόν υποτροπή, µία από τις παρα-
κάτω κυρώσεις:
α) σύσταση προς συµµόρφωση,
β) προσωρινή ανάκληση της άδειας του Φορέα από έ-

ναν (1) µήνα έως και έξι (6) µήνες,
γ) οριστική ανάκληση της άδειας του Φορέα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης µπορούν

να τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδό-

10



τησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσο-
λαβητών.

Άρθρο 24
Αδειοδότηση φυσικών προσώπων

Ο ενδιαφερόµενος Φορέας, εφόσον είναι φυσικό πρό-
σωπο, πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 23 του
παρόντος, υποβάλλει: 
α) δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο

της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται: αα) ότι ο
αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υ-
παλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., ββ) ότι δεν έχει καταδικα-
στεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα
µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γγ)
ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ι-
διωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δδ) ότι
δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλη-
σης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο
ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την
τελευταία δεκαετία) και εε) ο τόπος µόνιµης κατοικίας
του αιτούντος,
β) ασφαλιστική ενηµερότητα (ως εργοδότης και ως α-

σφαλισµένος), 
γ) φορολογική ενηµερότητα,
δ) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης

αίτησης για κήρυξη του φυσικού προσώπου σε κατάστα-
ση πτώχευσης και περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώ-
χευσης ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας αρχής κράτους-
µέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το
δίκαιό του. 

Άρθρο 25 
Αδειοδότηση νοµικών προσώπων

1. Ο ενδιαφερόµενος Φορέας, εφόσον είναι νοµικό
πρόσωπο, πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 23
του παρόντος, υποβάλλει:
α) επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του, από

το οποίο προκύπτει µε σαφήνεια ο σκοπός του και πρό-
σφατο πιστοποιητικό µεταβολών του Γενικού Εµπορικού
Μητρώου (ΓΕΜΗ),  
β) ασφαλιστική ενηµερότητα,
γ) φορολογική ενηµερότητα,
δ) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης

αίτησης για κήρυξη του νοµικού προσώπου σε κατάστα-
ση πτώχευσης και περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώ-
χευσης ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας αρχής του κρά-
τους-µέλους, στο οποίο το νοµικό πρόσωπο έχει την έ-
δρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το
δίκαιό του.

2. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, υ-
ποβάλλει:

α) δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρηµένη για το γνήσιο
της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται: αα) ότι δεν
έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. , ββ) ότι δεν έχει καταδικαστεί ή πα-
ραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄
26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γγ) ότι δεν έχει α-
πολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκ-
παιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δδ) ότι δεν του έ-
χει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της ά-

δειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλον
ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευ-
ταία δεκαετία, εε) ότι δεν έχει επιβληθεί στο νοµικό πρό-
σωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ί-
δρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιον ή άλλον ιδιω-
τικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία
δεκαετία και στστ) ο τόπος µόνιµης διαµονής του,

β) ασφαλιστική ενηµερότητα εκπροσώπου (ως εργο-
δότης και ως ασφαλισµένος),

γ) φορολογική ενηµερότητα εκπροσώπου,
δ) πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί µη κατάθεσης

αίτησης για κήρυξη του φυσικού προσώπου σε κατάστα-
ση πτώχευσης και περί µη κήρυξης σε κατάσταση πτώ-
χευσης ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας αρχής κράτους-
µέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το
δίκαιό του.

Άρθρο 26 
Υποψήφιοι διαµεσολαβητές

Οι υποψήφιοι διαµεσολαβητές έχουν δικαίωµα να υ-
ποβάλουν αίτηση στον Φορέα για τη συµµετοχή τους σε
προγράµµατα βασικής εκπαίδευσης, εφόσον κατέχουν
τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της
ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο σπουδών φορέα αναγνωρισµέ-
νου κύρους της αλλοδαπής και προσκοµίσουν απόσπα-
σµα ποινικού µητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέ-
χουν τα κωλύµατα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄
26).

Άρθρο 27 
Πρόγραµµα σπουδών

Α. Το ελάχιστο περιεχόµενο του βασικού εκπαιδευτι-
κού προγράµµατος σπουδών και της εξεταστέας ύλης υ-
ποψηφίων διαµεσολαβητών απαιτεί τουλάχιστον ογδό-
ντα (80) ώρες διδασκαλίας, από τις οποίες τουλάχιστον
πενήντα (50) ώρες δια ζώσης παρακολούθησης  και έχει
ως εξής:

• Η διαµεσολάβηση και λοιπές µορφές εναλλακτικής ε-
πίλυσης διαφορών. Η εξέλιξη του θεσµού διεθνώς.

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

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

• 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 Εφαρµο-
γή αυτών.

• Θεµελιώδεις έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου.
• Γενικό Εµπορικό Δίκαιο, Εταιρείες, Αξιόγραφα.
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Οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικηγόροι και οι συµβολαι-
ογράφοι δύνανται να εξαιρούνται από την παρακολούθη-
ση των νοµικών µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών
του παρόντος άρθρου, δηλαδή, τις Θεµελιώδεις έννοιες
Ιδιωτικού Δικαίου, το Γενικό Εµπορικό Δίκαιο, τις Εται-
ρείες και τα Αξιόγραφα.

Β. Μετεκπαίδευση διαµεσολαβητών:
Η µετεκπαίδευση των διαπιστευµένων διαµεσολαβη-

τών συνίσταται στην ανά τριετία υποχρεωτική πρόσθετη
εκπαίδευσή τους,  ελάχιστης διάρκειας  είκοσι (20) ω-
ρών, η οποία παρέχεται από αδειοδοτηµένους φορείς ή
από αναγνωρισµένους φορείς της αλλοδαπής. 

Άρθρο 28 
Διαπίστευση διαµεσολαβητών

1. Η διαπίστευση των διαµεσολαβητών και η εγγραφή
τους στα  Μητρώα  του άρθρου 29 του παρόντος γίνεται
από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης κατόπιν ε-
ξετάσεων. Οι ήδη διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούν τη διαπί-
στευσή τους.

2. Οι εξετάσεις των υποψήφιων διαµεσολαβητών διε-
νεργούνται τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο από την
Επιτροπή Εξετάσεων, όπως αυτή έχει οριστεί από την
Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης. Οι εξετάσεις είναι
γραπτές και προφορικές και συµπεριλαµβάνουν αξιολό-
γηση σε προσοµοιώσεις.

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

των εξετάσεων. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί
το πρόσωπο που έχει ορισθεί Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής Διαµεσολάβησης, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 6 του άρθρου 10 του παρόντος. 

Β. Τρόπος, κριτήρια, προϋποθέσεις και όροι εξετάσε-
ων ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων.

α. Ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής των ε-
ξετάσεων καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Εξε-
τάσεων, η οποία κοινοποιείται στους αδειοδοτηµένους
φορείς κατάρτισης και αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα
του Υπουργείου Δικαιοσύνης τουλάχιστον τριάντα (30)
ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή τους.

β. Προϋπόθεση για τη συµµετοχή των υποψηφίων στις
εξετάσεις είναι η υποβολή στην Επιτροπή Εξετάσεων αί-
τησης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητι-
κό του Φορέα κατάρτισης, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι
υποψήφιοι διαµεσολαβητές έχουν λάβει τη βασική εκ-
παίδευση και κατάρτιση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στον παρόντα.

Η Επιτροπή Εξετάσεων ορίζει τον τρόπο υποβολής
της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων. Η αίτηση
συνοδεύεται από παράβολο εκατό (100) ευρώ υπέρ του
Δηµοσίου, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύ-
νης.

γ. Στις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι διαγωνίζονται
σε εβδοµήντα (70) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και
δύο (2) ερωτήσεις µε απαντήσεις σύντοµης ανάπτυξης
έως εκατό πενήντα (150) λέξεις η κάθε µία. Η βαθµολό-
γηση γίνεται σε κλίµακα των εκατό (100) µονάδων. Κάθε
σωστή απάντηση στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής α-
ντιστοιχεί σε µία µονάδα. Τα αποτελέσµατα των γρα-

πτών εξετάσεων ανακοινώνονται υποχρεωτικά εντός
τριάντα ηµερών (30) από το πέρας τους.

δ. Αν ένας από τους υποψηφίους είναι απών κατά τη
στιγµή της έναρξης εκφώνησης των θεµάτων, αποκλείε-
ται από τις εξετάσεις. Τα γραπτά των εξετάσεων φέρουν
τη µονογραφή ενός εκ των µελών της Επιτροπής. Δεν ε-
πιτρέπεται να φέρουν στο σώµα τους υπογραφή ή άλλο
διακριτικό γνώρισµα πλην των ατοµικών στοιχείων του
υποψηφίου στο πάνω αριστερό µέρος της πρώτης σελί-
δας. Αφού γίνει η παραβολή µε επίδειξη του δελτίου α-
στυνοµικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπρο-
σωπίας, οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων του υποψη-
φίου καλύπτονται µε αδιαφανή ταινία, η οποία αφαιρεί-
ται µόνο µετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας πα-
ρουσία όλων των µελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

ε. Μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων κα-
τά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, οι ε-
πιτυχόντες καλούνται εντός τριάντα (30) εργάσιµων η-
µερών σε προφορικές εξετάσεις ενώπιον της Επιτροπής
Εξετάσεων. Οι προφορικές εξετάσεις συνίστανται στην
εξέταση επί των τεχνικών της διαµεσολάβησης από του-
λάχιστον δύο (2) µέλη της Επιτροπής Εξετάσεων µε
χρησιµοποίηση ρόλων και προσοµοιώσεων κατά τα συ-
νήθη πρότυπα που εφαρµόζονται διεθνώς. Η επίδοση
των υποψηφίων στις προφορικές εξετάσεις αξιολογείται
µε βάση κριτήρια αξιολόγησης για τη χρήση τεχνικών και
δεξιοτήτων, που ορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή
Διαµεσολάβησης. Επάρκεια διαµεσολαβητικών ικανοτή-
των και δεξιοτήτων συντρέχει όταν ο υποψήφιος διαµε-
σολαβητής έχει ανταποκριθεί επιτυχώς σε περισσότερες
από τις µισές απαιτούµενες διαµεσολαβητικές ικανότη-
τες και δεξιότητες µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και
δεν έχει επιδείξει κάποια µορφή απαγορευµένης συµπε-
ριφοράς.
στ. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν λάβει µέσο ό-

ρο βαθµολογίας των δύο εξετάσεων, γραπτών και προ-
φορικών, τουλάχιστον εβδοµήντα τοις εκατό (70%), υπό
την προϋπόθεση ότι σε καµία από τις δύο εξετάσεις δεν
έχουν λάβει βαθµολογία κατώτερη του πενήντα τοις ε-
κατό (50%). Οι γραπτές και οι προφορικές  εξετάσεις  ο-
λοκληρώνονται σε µία (1) περίοδο.

ζ. Η απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων γνωστοποι-
είται στην Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, η οποία
διαπιστεύει τους οριστικούς επιτυχόντες.

η. Ο υποψήφιος διαµεσολαβητής που απέτυχε σε
τρεις (3) εξεταστικές περιόδους, οφείλει να προσκοµίσει
νέο πιστοποιητικό εκπαίδευσης από Φορέα κατάρτισης,
προκειµένου να έχει εκ νέου δικαίωµα συµµετοχής στις
εξετάσεις.

θ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και ε-
ντός δεκαπέντε (15) ηµερών, η Επιτροπή Εξετάσεων ορί-
ζει ηµεροµηνία κατά την οποία οι αποτυχόντες υποψήφι-
οι δύνανται να λάβουν γνώση των γραπτών τους και της
προφορικής τους βαθµολογίας, χωρίς να έχουν δικαίωµα
αναβαθµολόγησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προ-
θεσµίας τα γραπτά και οι προφορικές βαθµολογίες κατα-
στρέφονται.
ι. Για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήµατος ανακύπτει

σχετικά µε την εφαρµογή ή ερµηνεία του παρόντος άρ-
θρου αρµόδια είναι η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβη-
σης. 
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Άρθρο 29 
Ενηµέρωση κοινού – Μητρώα Διαµεσολαβητών

1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης παρέχει πλη-
ροφόρηση σχετικά µε τον θεσµό της διαµεσολάβησης
και τον τρόπο πρόσβασης στις υπηρεσίες των διαµεσο-
λαβητών. 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης καταρτίζει
και τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή τα παρακάτω Μητρώα
Διαµεσολαβητών, τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης: α) Γενικό Μητρώο Διαµε-
σολαβητών, στο οποίο εγγράφονται οι διαπιστευµένοι
διαµεσολαβητές όλης της επικράτειας κατ' απόλυτη αλ-
φαβητική σειρά και β) Ειδικό Μητρώο Διαµεσολαβητών,
στο οποίο εγγράφονται οι διαπιστευµένοι διαµεσολαβη-
τές που εδρεύουν στην περιφέρεια κάθε Πρωτοδικείου
της επικράτειας κατ’ αύξοντα αριθµό µητρώου διαπί-
στευσης.

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

4. Τα Μητρώα Διαµεσολαβητών περιέχουν υποχρεωτι-
κά τις ακόλουθες πληροφορίες του διαπιστευµένου δια-
µεσολαβητή: α) τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας
του, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα λοιπά στοιχεία επι-
κοινωνίας του και τον αριθµό µητρώου του, β) το είδος
της βασικής επαγγελµατικής του δραστηριότητας, τον
τίτλο των βασικών σπουδών και τους τυχόν µεταπτυχια-
κούς τίτλους του, γ) το Φορέα εκπαίδευσης διαµεσολα-
βητών, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σπουδών του και τις
ώρες διδασκαλίας του προγράµµατός του, δ) µετεκπαι-
δεύσεις και άλλες επιστηµονικές δραστηριότητές του
συναφείς µε τη διαµεσολάβηση και ε) κατηγορίες των υ-
ποθέσεων που αναλαµβάνει. 

5. Ο διαµεσολαβητής είναι υποχρεωµένος να ενηµε-
ρώνει άµεσα την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης
για κάθε αλλαγή των ανωτέρω προσωπικών του στοιχεί-
ων, η οποία τα ελέγχει και δύναται να καλεί τον διαµεσο-
λαβητή σε παροχή διευκρινίσεων. 

6. Διαµεσολαβητής, ο οποίος έχει διαπιστευθεί σε άλ-
λο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας τις
διατάξεις που προβλέπονται στο κράτος-µέλος, ώστε
νοµίµως να ασκεί το επάγγελµα του διαµεσολαβητή, εγ-
γράφεται στα Μητρώα Διαµεσολαβητών κατόπιν αιτήσε-
ώς του. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγρα-
φα: α) αποδεικτικό της ιθαγένειας του αιτούντος, β) α-
ντίγραφο των βεβαιώσεων επάρκειας ή του τίτλου εκπαί-
δευσης που παρέχει πρόσβαση στο επάγγελµα του δια-
µεσολαβητή στο άλλο κράτος-µέλος, γ) βεβαίωση τυχόν
επαγγελµατικής εµπειρίας του αιτούντος στη διαµεσο-
λάβηση. Η Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης εξετάζει
τα  έγγραφα που προσκόµισε ο ενδιαφερόµενος και δύ-
ναται να τον καλέσει για παροχή διευκρινήσεων σχετικά
µε την εκπαίδευσή του.

7. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύνανται
να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την τήρηση των Μη-
τρώων του παρόντος, καθώς και να δηµιουργούνται επι-
πρόσθετα Μητρώα για την πληρέστερη οργάνωση του
θεσµού, όπως Μητρώο Διαµεσολαβητών Νοµικής Βοή-
θειας, Μητρώο Εκπαιδευτών, Μητρώο Διαµεσολαβητών
διαπιστευµένων στην αλλοδαπή κ.ά..  

Άρθρο 30
Εκούσια παραίτηση – Αναστολή άσκησης

καθηκόντων διαµεσολάβησης

1. Κάθε διαµεσολαβητής έχει το δικαίωµα παραίτησης
από την ιδιότητα αυτή. Η αίτηση παραίτησης υποβάλλε-
ται  ηλεκτρονικά προς την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσο-
λάβησης, η οποία τον διαγράφει από τα Μητρώα του άρ-
θρου 29 του παρόντος. Από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της σχετικής αίτησης, επέρχεται αυτοδικαίως η παύση
των καθηκόντων και υποχρεώσεων του διαµεσολαβητή,
µε εξαίρεση την υποχρέωσή του να υποβάλει Έκθεση
Πεπραγµένων για όσο χρονικό διάστηµα ασκούσε τα κα-
θήκοντά του.

2. Διαµεσολαβητής που παραιτήθηκε από τα καθήκο-
ντά του δύναται να επανεγγραφεί στα Μητρώα του άρ-
θρου 29 του παρόντος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέ-
ντε (5) χρόνια από την παραίτησή του. Για την επανεγ-
γραφή του υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτη-
ση προς την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης και να
συµπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο µετεκπαίδευσης, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

3. Δεν επιτρέπεται επανεγγραφή διαµεσολαβητή που
απώλεσε την ιδιότητά του, αν έχει επιβληθεί σε βάρος
του ποινή οριστικής ανάκλησης της διαπίστευσης.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου ισχύουν και στην περίπτωση που ο διαµεσολαβη-
τής επιθυµεί να προβεί σε  αναστολή των καθηκόντων
του για οποιονδήποτε λόγο.

5. Στις παραπάνω περιπτώσεις αποδοχής παραίτησης,
αναστολής καθηκόντων ή επαναδιορισµού δεν απαιτεί-
ται η έκδοση διοικητικής πράξης  και αρκεί η σχετική ση-
µείωση   στα Μητρώα διαµεσολαβητών. Σε περίπτωση
θανάτου διαπιστευµένου διαµεσολαβητή αυτός διαγρά-
φεται από τα Μητρώα του παρόντος νόµου, µε µόνη την
προσκόµιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου, χωρίς την πε-
ραιτέρω έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

Άρθρο 31
Νοµική βοήθεια

Οι διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) για τη νοµική
βοήθεια σε πολίτες χαµηλού εισοδήµατος εφαρµόζονται
αναλογικά στους διαµεσολαβητές και τους νοµικούς πα-
ραστάτες του άρθρου 2 του παρόντος. Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης καθορί-
ζονται η διαδικασία καταβολής, οι προϋποθέσεις και το
ύψος της αποζηµίωσης των προσώπων αυτών, καθώς και
οι λοιπές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις στον ν. 3689/2008 για την Εθνική Σχολή

Δικαστικών Λειτουργών

1. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«αα. Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό
τουλάχιστον: i) Εισηγητή του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει συµπλη-
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ρώσει επτά (7) έτη παραµονής στον βαθµό, ii) Προέδρου
Πρωτοδικών των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων
και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και iii) Εισαγ-
γελέα Πρωτοδικών.»

2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 3689/2008 (Α΄
164), προστίθεται εδάφιο και η περίπτωση ε΄ τροποποι-
είται ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση µπορεί το Συµβούλιο Σπουδών να συ-
µπεριλάβει στον πίνακα διδασκόντων, µε ειδικά αιτιολο-
γηµένη απόφασή του, και διδάσκοντες που συµπλήρω-
σαν στη διδασκαλία οποιουδήποτε µαθήµατος της Σχο-
λής εννέα (9) συναπτά έτη, εφόσον για συγκεκριµένο
µάθηµα δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος ή οι εν-
διαφερόµενοι δεν συγκεντρώνουν τα αναγκαία τυπικά ή
ουσιαστικά προσόντα, σε σύγκριση µε αυτούς που συ-
µπλήρωσαν εννέα (9) συναπτά έτη διδασκαλίας. Η ανά-
θεση διδασκαλίας στην περίπτωση αυτή γίνεται για ένα
(1) έτος µε δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον παρίσταται
η ίδια ανάγκη.»

Άρθρο 33 
Τροποποιούµενες - Καταργούµενες

και Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος: α) τροποποι-
είται το άρθρο 214Γ του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
ως εξής: «Προσφυγή σε διαδικασία διαµεσολάβησης. Το
δικαστήριο προτείνει στους διαδίκους την προσφυγή σε
διαδικασία διαµεσολάβησης αν αυτό ενδείκνυται µε βά-
ση τις περιστάσεις της υποθέσεως, όπως ο νόµος ορίζει.
Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης η συζήτηση της
υπόθεσης αναβάλλεται για χρονικό διάστηµα τριών (3)
έως έξι (6) µηνών» και β) καταργούνται οι διατάξεις των
άρθρων 178 έως 206, πλην του άρθρου  205, του ν.
4512/2018 (Α΄5), καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη που
ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τη διαµεσολάβηση. 

2. Η θητεία των µελών της λειτουργούσας κατά τη δη-
µοσίευση του παρόντος  Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσο-
λάβησης παρατείνεται µέχρι να  συγκροτηθεί η νέα Κε-
ντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, το αργότερο εντός
τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 34
Τροποποιήσεις στο ν.δ. 68/1968 (Α΄ 301) 

για τη «Συγκρότηση Συµβουλίου Χαρίτων -Διαδικασία»

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

«1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί Συµβούλιο
Χαρίτων, το οποίο έχει γνωµοδοτική αρµοδιότητα, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 παράγραφος 1 του
Συντάγµατος, περί απονοµής χάριτος σε καταδικασθέ-
ντες και της µετατροπής ή του µετριασµού των ποινών
που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

«2. Το Συµβούλιο Χαρίτων συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης και µε θητεία δύο (2) ετών
ως εξής: α) από τον Γενικό Γραµµατέα Δικαιοσύνης και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ως Πρόεδρο, β) από έναν (1)

Πρόεδρο εφετών µε τον αναπληρωτή του, γ) από τρεις
(3) εφέτες µε τους αναπληρωτές τους, δ) από δύο (2) υ-
παλλήλους µε τους αναπληρωτές τους οι οποίοι
προΐστανται Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υ-
πουργείου Δικαιοσύνης.
Ως µέλη του Συµβουλίου Χαρίτων µπορεί να ορίζονται

και δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι υπηρετούν στο Γρα-
φείο Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

«3. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατος
του Γενικού Γραµµατέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων στο Συµβούλιο µετέχει υπάλληλος του Υ-
πουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος προΐσταται Γενικής Δι-
εύθυνσης ή Διεύθυνσης που ορίζεται µε την απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη συγκρότηση του Συµ-
βουλίου. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει του Συµβου-
λίου ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός.» 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν.δ. 68/1968 τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

«5. Στο Συµβούλιο καθήκοντα εισηγητή, χωρίς δικαίω-
µα ψήφου, εκτελεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Ποινι-
κού Μητρώου και Απονοµής Χάριτος του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, χρέη δε γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί
ένας (1) από τους υπαλλήλους του ιδίου Τµήµατος, ο ο-
ποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης. Κατά τον ίδιο τρόπο ορίζεται,
ως αναπληρωτής του, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας
ή κωλύµατος του εισηγητή ένας (1) από τους Προϊστα-
µένους Τµήµατος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.»

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 68/1968 τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

«1. Οι προς το Συµβούλιο Χαρίτων αιτήσεις, συνοδεύ-
ονται από το κατά το άρθρον 8 του παρόντος παράβολο
ή πιστοποιητικό απορίας ή άλλο πιστοποιητικό, το οποίο
κατά την κρίση του Συµβουλίου Χαρίτων ειδικώς αιτιολο-
γηµένη αποδεικνύει οικονοµική δυσπραγία, υποβάλλο-
νται προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης διά της Διευθύνσε-
ως της φυλακής ή του Σωφρονιστικού Καταστήµατος ή
του Διοικητού της Στρατιωτικής φυλακής, στην οποία
κρατείται ο αιτών ή εάν αυτός δεν κρατείται διά του Ει-
σαγγελέως ή από τον αιτούντα αυτοπροσώπως ή νοµί-
µως εκπροσωπούµενο.»

6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Ο ούτω σχηµατιζόµενος φάκελος υποβάλλεται στο
Τµήµα Ποινικού Μητρώου και Απονοµής Χάριτος.»

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 68/1968 τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

«3. Το Τµήµα Ποινικού Μητρώου και Απονοµής Χάρι-
τος διαβιβάζει τον φάκελο που σχηµατίσθηκε κατά την
παράγραφο 2 ως άνω µε συνηµµένα πλήρες αντίγραφο
των πρακτικών της δίκης και της αποφάσεως ή των απο-
φάσεων µε τις οποίες καταδικάσθηκε ο αιτών και προκα-
λεί γνωµοδότηση του Εισαγγελέως που παρέστη στο α-
κροατήριο, τούτου δε µη διατελούντος στην υπηρεσία ή
κωλυοµένου, του Εισαγγελέως Εφετών της περιφέρειας
του δικάσαντος δικαστηρίου ή προκειµένου περί αποφά-
σεως Στρατιωτικού Δικαστηρίου του Εισαγγελέως του
δικάσαντος Στρατιωτικού Δικαστηρίου.»
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8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2
τροποποιείται ως ακολούθως:

«Αν περισσότερες από µία ποινές επιβλήθηκαν από
Στρατιωτικό Δικαστήριο, αρµόδιος για να γνωµοδοτήσει
είναι ο Εισαγγελέας του αναθεωρητικού δικαστηρίου.»

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 68/1968 κα-
ταργείται.

10. Το άρθρο 5 του ν.δ. 68/1968 καταργείται.
11. Το άρθρο 6 του ν.δ. 68/1968 τροποποιείται ως ακο-

λούθως:

«Άρθρο 6

Οι γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου Χαρίτων και ολό-
κληρος ο σχετικός φάκελος τίθεται µε µέριµνα του
γραµµατέα του Συµβουλίου υπ' όψιν του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, ο οποίος διατυπώνει σύµφωνα µε το άρθρο
47 παράγραφος 1 του Συντάγµατος πρόταση προς τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, στον οποίο και υποβάλλει ο-
λόκληρο τον φάκελο για την τελική κρίση.»

Άρθρο 35
Διατάξεις για το «Σπίτι του Παιδιού»

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του ν. 4478/2017
(Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ανήλικο θύµα χρήζει ειδικής ανάγκης προστα-
σίας λόγω ιδιαίτερου κινδύνου να υποστεί δευτερογενή
και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση, εκφοβισµό και α-
ντεκδίκηση και για τον σκοπό αυτόν υποβάλλεται σε α-
τοµική αξιολόγηση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος
από τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµά-
των - «Σπίτι του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και όπου δεν υπάρχουν, από τα Αυτοτελή Γραφεία Επι-
µελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, σε συνεργα-
σία µε ειδικό παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο των δο-
µών ψυχικής υγείας και σε περίπτωση έλλειψής τους,
ψυχολόγο ή ψυχίατρο και αποφασίζεται αν και σε ποιον
βαθµό επωφελείται από τα ειδικά µέτρα του άρθρου 69.
Η ατοµική αξιολόγηση των ενήλικων θυµάτων διενεργεί-
ται από τα Τµήµατα Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής και
τα Αυτοτελή Γραφεία Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνι-
κής Αρωγής της ως άνω Υπηρεσίας του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 του ν. 4478/2017
(Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστώνται Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλι-
κων Θυµάτων - «Σπίτι του Παιδιού», στην Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη, Πειραιά, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης ως περιφε-
ρειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η επο-
πτεία, επιµέλεια και η οργάνωση λειτουργίας τους ανή-
κει στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης, Διε-
θνών Νοµικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µε
τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) Ατοµική αξιολόγηση ανήλικων θυµάτων για τον

προσδιορισµό ειδικών αναγκών προστασίας σύµφωνα µε
το άρθρο 68 του παρόντος.
β) Παροχή γενικών υπηρεσιών υποστήριξης στα ανήλι-

κα θύµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του παρόντος νό-
µου.
γ) Συνδροµή των προανακριτικών, ανακριτικών, εισαγ-

γελικών και δικαστικών αρχών για την προσήκουσα εξέ-
ταση ανήλικων θυµάτων κατά τις κείµενες διατάξεις.
δ) Εκτίµηση αντιληπτικής ικανότητας και ψυχικής κα-

τάστασης ανήλικων θυµάτων κατά τις κείµενες διατάξεις
από εξειδικευµένο προσωπικό. 
ε) Διαµόρφωση κατάλληλων συνθηκών και χώρων για

την εξέταση από τις προανακριτικές, ανακριτικές, εισαγ-
γελικές και δικαστικές αρχές ανήλικων θυµάτων και προ-
µήθεια και εγκατάσταση υλικοτεχνικού εξοπλισµού για
την καταγραφή της κατάθεσης του ανηλίκου µε ηλεκτρο-
νικά οπτικοακουστικά µέσα σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 75 του ν. 4478/2017
(Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυ-
µάτων - «Σπίτι του Παιδιού» και Κοινωνικής Αρωγής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης ανατίθεται η ατοµική αξιολόγη-
ση θυµάτων αξιόποινων πράξεων για τον προσδιορισµό
ειδικών αναγκών προστασίας και η προστασία ανήλικων
θυµάτων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τις κείµενες
διατάξεις.»

4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 75 του
ν. 4478/2017 (Α΄ 91) καταργούνται και η παράγραφος 5
του ιδίου άρθρου αναριθµείται σε παράγραφο 2.

5. Η παράγραφος 5 (πλέον παράγραφος 2 µε την ως ά-
νω αναρίθµηση) του άρθρου 75 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91)
τροποποιείται ως εξής:

«2. Στα Τµήµατα Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής και
Αυτοτελή Γραφεία Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης ανατίθεται η ατοµική αξιολόγη-
ση ενήλικων θυµάτων αξιόποινων πράξεων για τον
προσδιορισµό ειδικών αναγκών προστασίας κατά τον
παρόντα νόµο και τις κείµενες διατάξεις.»

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 76 του ν. 4478/2017
(Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυ-
µάτων - «Σπίτι του Παιδιού» κατανέµονται οι εξής θέσεις
προσωπικού που προβλέπονται στον Οργανισµό του Υ-
πουργείου Δικαιοσύνης:
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων -

«Σπίτι του Παιδιού» Αθηνών : µία (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότη-
τας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, δύο (2) ΠΕ Ψυχο-
λόγων, τρείς (3) ΤΕ Επιµελητών Ανήλικων, µία (1) ΠΕ Δι-
οικητικού.
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων -

«Σπίτι του Παιδιού» Θεσσαλονίκης: 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 1
ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρι-
κής, 1 ΤΕ Επιµελητών Ανήλικων.
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων -

«Σπίτι του Παιδιού» Πειραιά: 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ια-
τρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 1 ΤΕ
Επιµελητών Ανήλικων.
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων -

«Σπίτι του Παιδιού» Πάτρας: 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Ια-
τρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυχιατρικής, 1 ΤΕ
Επιµελητών Ανήλικων.
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων -

«Σπίτι του Παιδιού» Ηρακλείου Κρήτης: 1 ΠΕ Ψυχολό-
γων, 1 ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής ή Ψυ-
χιατρικής, 1 ΤΕ Επιµελητών Ανήλικων.»
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7. Στο άρθρο 76 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Το προσωπικό που ήδη εργάζεται στα Αυτοτελή
Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων - «Σπίτι του
Παιδιού» αποτελεί προσωπικό του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκη-
σης Δικαιοσύνης, Διεθνών Νοµικών Σχέσεων και Ανθρω-
πίνων Δικαιωµάτων.»

8. Από την ψήφιση του παρόντος άρθρου καταργείται
κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στην υπαγωγή των
Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανήλικων Θυµάτων -
«Σπίτι του Παιδιού» στις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλί-
κων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών.

Άρθρο 36
Ρυθµίσεις στο π.δ. 96/2017 (Α΄ 136) «Οργανισµός 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων»

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του π.δ. 96/2017
η περίπτωση «γ) Τµήµα Γραµµατείας» αναριθµείται σε
περίπτωση (δ) και προστίθεται νέα περίπτωση (γ), η ο-
ποία έχει ως εξής: 

«γ) Τµήµα Διοίκησης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Επι-
µελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και εποπτεί-
ας Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του π.δ. 96/2017
η περίπτωση «γ) Τµήµα Γραµµατείας» αναριθµείται σε
περίπτωση (δ) και προστίθεται νέα περίπτωση (γ), η ο-
ποία έχει ως εξής:

«γ) Τµήµα Διοίκησης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Επι-
µελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και εποπτεί-
ας Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων:
γα) Η έγκριση και η παρακολούθηση της υλοποίησης

δράσεων πρόληψης της εγκληµατικότητας - παραβατικό-
τητας που εφαρµόζονται από τους εποπτευόµενους φο-
ρείς µε σκοπό τη δηµιουργική ένταξη του παραβατικού ή
του εν γένει ευρισκοµένου σε ηθικό κίνδυνο ατόµου,
στην κοινωνία των πολιτών.
γβ) Η διαχείριση και εποπτεία αιτηµάτων για θέση ανη-

λίκων υπό διοικητική επιµέλεια µετά την αποστολή των
σχετικών εκθέσεων κοινωνικής έρευνας από τις Υπηρε-
σίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και η
έκδοση των αποφάσεων για θέση ανηλίκων υπό διοικητι-
κή επιµέλεια ή άρση της επιµέλειας.
γγ) Η επιµέλεια οργάνωσης και λειτουργίας των Υπη-

ρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, η
παρακολούθηση της συνεργασίας τους µε άλλους φο-
ρείς και η αξιολόγηση του έργου τους µε την επεξεργα-
σία των ετήσιων εκθέσεων επιθεώρησης ή των επιτό-
πιων επιθεωρήσεων. Ο εντοπισµός λειτουργικών ανα-
γκών και η παρακολούθηση εφαρµογής των αναµορφω-
τικών µέτρων.
γδ) Η άσκηση εποπτείας των Εταιρειών Προστασίας Α-

νηλίκων, η διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων και η α-
ξιολόγηση του έργου τους.
γε) Η συγκέντρωση και επεξεργασία, σε συνεργασία

µε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο,
καταγγελιών για κακοποίηση, εγκατάλειψη και θυµατο-
ποίηση ανηλίκων, καθώς και η διαµόρφωση και ο συντο-
νισµός µηχανισµών ανίχνευσης της κακοποίησης των

παιδιών σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες των συναρµό-
διων Υπουργείων, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και τις µη κυβερνητικές οργανώ-
σεις.
γστ) Ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η παρακολούθηση

της εφαρµογής νέων θεραπευτικών, αναµορφωτικών ή
εναλλακτικών της ποινής µέτρων, σε συνεργασία µε τις
Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και τις Υπηρεσίες Επι-
µελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.
γζ) Η οργάνωση του εθελοντισµού και η υλοποίηση

δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης µε σκο-
πό την παροχή υποστήριξης του οικογενειακού περιβάλ-
λοντος ατόµων που βρίσκονται σε ηθικό κίνδυνο ή εκτί-
ουν στερητικές της ελευθερίας ποινές.
γη) Η ρύθµιση ζητηµάτων παροχής κοινωφελούς ερ-

γασίας.
γθ) Ο συντονισµός, η επίβλεψη και η παροχή υποστή-

ριξης για τη συγκρότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Ε-
πιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) από ευπαθείς κοινωνικές οµά-
δες αρµοδιότητας του Τµήµατος µε στόχο την ενίσχυση
της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηµατικότητας των ως
άνω οµάδων.
γι) Η διαµόρφωση διϋπουργικών συνεργασιών και δια-

σύνδεσης για την κατάρτιση και την οµαλή κοινωνική έ-
νταξη του ανήλικου και νεαρού ενήλικου παραβάτη.
για) Η µέριµνα για την παρακολούθηση και αξιοποίηση

των προγραµµάτων του Ο.Α.Ε.Δ. που απευθύνονται σε
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες αρµοδιότητας του Τµήµα-
τος.
γιβ) Η διαχείριση κάθε ζητήµατος που αφορά στην υ-

πηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση και την εκπαίδευση
του προσωπικού των Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων
και Κοινωνικής Αρωγής, καθώς και η έκδοση όλων των
σχετικών διοικητικών πράξεων.
γιγ) Η συγκρότηση των πειθαρχικών και υπηρεσιακών

συµβουλίων του προσωπικού των Υπηρεσιών Επιµελη-
τών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.
γιδ) Η συγκρότηση του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµ-

βουλίου για την Πρόληψη και την Αντιµετώπιση της Θυ-
µατοποίησης και της Εγκληµατικότητας των Ανηλίκων
(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.), του οποίου η διοικητική υποστήριξη γί-
νεται από υπάλληλο του Τµήµατος Διοίκησης και Λει-
τουργίας Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνι-
κής Αρωγής και εποπτείας Εταιρειών Προστασίας Ανηλί-
κων, που ορίζεται ως Γραµµατέας του Συµβουλίου.
Η υποβολή θεµάτων, που απευθύνονται προς συζήτη-

ση στο Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. για ζητήµατα που αφορούν την
Πρόληψη Εγκληµατικότητας και τη Μετασωφρονιστική
Μέριµνα.
γιε) Η εκπόνηση και η υλοποίηση δράσεων για την ε-

φαρµογή του στρατηγικού προγραµµατισµού της Πρόλη-
ψης Εγκληµατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέρι-
µνας σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
γιστ) Ο σχεδιασµός και η υποβολή προτάσεων σε Εθνι-

κά και Ευρωπαϊκά προγράµµατα, που άπτονταιτης Πρό-
ληψης Εγκληµατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέρι-
µνας.
γιζ) Η συνεργασία και η δικτύωση σε εθνικό και διε-

θνές επίπεδο µε οργανισµούς και υπηρεσίες, Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέ-
ντρα, κοινωνικούς, επιστηµονικούς και παραγωγικούς
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φορείς, καθώς επίσης µε µη κυβερνητικές οργανώσεις
που ασχολούνται µε την πρόληψη της εγκληµατικότητας
και την αντιµετώπιση της θυµατοποίησης, καθώς και τη
µετασωφρονιστική µέριµνα, µε σκοπό την ενίσχυση της
διακρατικής συνεργασίας στους ανωτέρω τοµείς.
γιη) Η αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων από τις αρµό-

διες υπηρεσίες του Υπουργείου προγραµµάτων και δρά-
σεων Πρόληψης Εγκληµατικότητας και Μετασωφρονι-
στικής Μέριµνας, καθώς και η ανατροφοδότηση των νέ-
ων σχεδιαζόµενων πολιτικών µε τα ευρήµατα των αξιο-
λογήσεων.
γθ) Η συλλογή, στατιστική επεξεργασία και αξιοποίη-

ση στοιχείων ανηλίκων κρατουµένων, αποφυλακισµένων
και των ανήλικων παραβατών που απασχολούν τις Υπη-
ρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και
τις Ε.Π.Α..
γκ) Η µέριµνα για την εξασφάλιση συµβατότητας των

στατιστικών στοιχείων µε τα εθνικά και ενωσιακά πρότυ-
πα και κανόνες.
γκα) Η συγκέντρωση διεθνών καλών πρακτικών και µε-

λετών σε ζητήµατα, που αφορούν την Πρόληψη Εγκλη-
µατικότητας και τη Μετασωφρονιστική Μέριµνα.

3. Μετά την υποπερίπτωση (ιγιγ) της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ. 96/2017 προ-
στίθεται υποπερίπτωση (ιδιδ), η οποία έχει ως εξής: 

«ιδιδ) Η συγκρότηση των Διοικητικών Συµβουλίων των
Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων.»

4. Στο Τµήµα Διοίκησης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Ε-
πιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και επο-
πτείας Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, που συστήνεται
ως άνω, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητι-
κού-Οικονοµικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης ή της Γενικής Γραµµατείας Δικαιοσύ-
νης και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης.

5. Ο συντονισµός της επιθεώρησης των Υπηρεσιών Ε-
πιµελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ασκείται α-
πό κεντρικό επιθεωρητή που εδρεύει στην Κεντρική Υπη-
ρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα καθήκοντα του
κεντρικού επιθεωρητή ασκεί ο εκάστοτε Προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής
Υποστήριξης.

Άρθρο 37
Παρακρατούµενα δικαιώµατα υποθηκοφυλάκων

Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
20 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88) προστίθεται νέο τέταρτο ε-
δάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Τα εν λόγω παρακρατούµενα δικαιώµατα υποθηκοφύ-
λακα, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα του υποθηκοφύλα-
κα και υπάγονται σε φόρο εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις
γενικές διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄ 167, Κ.Φ.Ε.).»

Άρθρο 38
Αύξηση οργανικών θέσεων Προέδρων Εφετών

µε αντίστοιχη µείωση οργανικών θέσεων Εφετών

1. Από την 1η Νοεµβρίου του 2019 οι οργανικές θέ-
σεις:
α) των Προέδρων Εφετών αυξάνονται κατά ογδόντα έ-

ξι (86) και ο συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε διακόσι-
ους έναν (201),

β) των Εφετών µειώνονται κατά ογδόντα έξι (86) και ο
συνολικός τους αριθµός ορίζεται σε τριακόσιους εβδο-
µήντα τέσσερις (374).

2. Για την πλήρωση των ογδόντα έξι (86) θέσεων των
Προέδρων Εφετών που προβλέπονται στην παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου, το Ανώτατο Δικαστικό Συµβού-
λιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης µπορεί να συνε-
δριάσει έως τις 31.1.2020.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του Μέρους
Β΄ του άρθρου 17 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων
(ν. 1756/1988, Α΄ 35), αντικαθίσταται ως εξής:

«Στα Εφετεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,
προκειµένου να επιτευχθεί η επιτάχυνση της ποινικής δί-
κης, ορίζονται από την Ολοµέλεια των δικαστηρίων αυ-
τών, δικαστές µε τον βαθµό του Προέδρου Εφετών, που
θα προεδρεύουν αποκλειστικά στα ποινικά δικαστήρια.
Σε κάθε περίπτωση, η θέση σε ισχύ του άρθρου αυτού
δεν επηρεάζει τις ποινικές δίκες που έχουν ήδη ξεκινή-
σει κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος ή έχουν
προσδιοριστεί µέχρι την 30ή.6.2020.»

Άρθρο 39
Απόδοση εσόδων στο ΤΑΧΔΙΚ
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για την απόδοση
στο ΤΑΧΔΙΚ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των εσόδων
που εισπράχθηκαν υπέρ αυτού µέσω του Κρατικού Προϋ-
πολογισµού και δεν αποδόθηκαν κατά το οικονοµικό έ-
τος 2018, λόγω µη δέσµευσης πίστωσης και ανάληψης
υποχρέωσης από τον Διατάκτη, δύναται να πραγµατο-
ποιηθεί σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού
του Υπουργείου Δικαιοσύνης του οικονοµικού έτους
2019, κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώ-
σεων διατάξεων, τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσε-
ων νοµιµότητας και κανονικότητας των δηµοσίων δαπα-
νών.

Άρθρο 40
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 

σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης εταιρίας 
και περί Διορισµού Προσωρινής Διοίκησης αυτής

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητήσει από
εταιρία µε µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή µε µετοχές που έχουν ενταχθεί
προς διαπραγµάτευση σε Πολυµερή Μηχανισµό Δια-
πραγµάτευσης, τη σύγκληση γενικής συνέλευσης, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 121 παράγραφοι 2 έως 4 του
ν. 4548/2018 (Α΄ 104).

2. Αν συντρέχει περίπτωση έλλειψης διοίκησης εται-
ρίας µε µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή µε µετοχές που έχουν ενταχθεί
προς διαπραγµάτευση σε Πολυµερή Μηχανισµό Δια-
πραγµάτευσης, η οποία δεν έχει θεραπευτεί µε τη διάτα-
ξη του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 ή µε την εφαρµογή
άλλης διάταξης ειδικής νοµοθεσίας για ειδικούς τύπους
εταιριών, ή περίπτωση παρακώλυσης, από µέλη του Διοι-
κητικού Συµβουλίου της εταιρίας, διενεργούµενου δια-
χειριστικού ή άλλου ελέγχου στον οποίο η εταιρία έχει
υπαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή σύγκρου-
σης των συµφερόντων ενός ή περισσότερων από τα µέ-
λη του Διοικητικού Συµβουλίου προς εκείνα της εταιρίας,
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ή σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται βάσιµες υπό-
νοιες ότι, η παραµονή µέλους του Διοικητικού Συµβουλί-
ου στην εταιρία θα συνιστούσε απειλή για την οµαλή λει-
τουργία και αξιοπιστία της αγοράς ή/και τα συµφέροντα
των επενδυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να
ζητήσει τον διορισµό προσωρινής διοίκησης σύµφωνα µε
το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα, καθώς και τη λήψη α-
σφαλιστικών µέτρων για τη µερική ή συνολική προσωρι-
νή αντικατάσταση του Διοικητικού Συµβουλίου ή µελών
αυτού.

3. Έργο της προσωρινής διοίκησης είναι αποκλειστικά
η διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για
την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας µέχρι
την εκλογή Διοικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέ-
λευση και/ή την επίτευξη εξυγίανσής της µε βάση το δί-
καιο που τη διέπει. Η ευθύνη των µελών Διοικητικού Συµ-
βουλίου, που ορίζονται σύµφωνα µε την παρούσα, σε κα-
µία περίπτωση δεν εκτείνεται σε χρόνο προγενέστερο
της αποδοχής του διορισµού τους και αφορά αποκλειστι-
κά τις πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται µε τη λει-
τουργία της προσωρινής διοίκησης.

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται σε νο-
µικά πρόσωπα εποπτευόµενα από τον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισµό (SSM) ή από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Άρθρο 41
Τροποποιήσεις στον ν. 4482/2017 «Νέο ρυθµιστικό

πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες 
στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102)

1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργού-
νται:
α) οι περιπτώσεις γ΄, ια΄, ιγ΄, ιστ΄, ιθ΄ και κ΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102),  
β) το άρθρο 12 του ν. 4482/2017,
γ) τα άρθρα 14 έως και 21 του ν. 4482/2017,
δ) το άρθρο 34 του ν. 4482/2017,
2. Η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3

του ν. 4482/2017 αντικαθίσταται ως εξής: 
«ιβ. Ελέγχει, εποπτεύει και συντονίζει το συγκοινω-

νιακό έργο, ελέγχει και εποπτεύει τον Ο.Α.Σ.Θ. για όσο
χρόνο εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο, σύµφωνα µε το
άρθρο 26.»

3. Το άρθρο 24 του ν. 4482/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 24
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

Το Διοικητικό Συµβούλιο:
1) ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του Οργανισµού,

καθώς και της περιουσίας του, δυνάµει του άρθρου 22,
χωρίς να έχει εξουσία διάθεσής της,

2) εκπροσωπεί τον Οργανισµό έναντι κάθε τρίτου φυ-
σικού και νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαί-
ου και ενώπιον κάθε δηµόσιας, δικαστικής ή εισαγγελι-
κής αρχής, µε εξαίρεση τις αξιώσεις και διαφορές των
πρώην µετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. που προκύπτουν από τον
παρόντα νόµο ή τη λυθείσα σύµβαση του άρθρου 22, για
τις οποίες νοµιµοποιείται ενεργητικά και παθητικά µόνο
το Ελληνικό Δηµόσιο,

3) αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήµατα που αφο-
ρούν τον Ο.Α.Σ.Θ. µέσα στα πλαίσια του σκοπού του, µε
εξαίρεση εκείνων τα οποία σύµφωνα µε τον νόµο ανή-
κουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέ-
λευσης.»

4. Το άρθρο 26 του ν. 4482/2017 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: «Ανατίθεται προσωρινά στον Ο.Α.Σ.Θ. το συγκοινω-
νιακό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο και πάντως όχι µετά
τις 31.12.2022. Κατά το χρονικό διάστηµα της προσωρι-
νής ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ.,
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, το συγκοινωνιακό
έργο θα παρέχεται µε τους ίδιους όρους της από
30.4.2001 οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού
Δηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως ίσχυε µετά την τροποποίη-
ση και συµπλήρωσή της κατά την ηµεροµηνία δηµοσιεύ-
σεως του ν. 4482/2017 και ταυτόχρονα επιτρέπεται γι’
αυτό το συγκοινωνιακό έργο  η σύναψη των συµβάσεων,
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 54 παρά-
γραφοι 3 και 4 του ν. 4568/2018.»

5. Τo άρθρο 27 του ν. 4482/2017, όπως ισχύει σήµερα,
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 27
Ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία

1) Δυνάµει της απόφασης της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 23 και παράλληλα προς την παροχή συγκοινωνια-
κού έργου, ο Ο.Α.Σ.Θ. τίθεται σε ειδική εκκαθάριση εν
λειτουργία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρ-
θρου.                                                                        

2) Κατά το διάστηµα της εκκαθάρισης, το Διοικητικό
Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες και καθήκοντα του άρ-
θρου 24 και οφείλει να περαιώσει το σύνολο των εκκρε-
µών υποθέσεων της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη και
να εισπράξει τις απαιτήσεις της.                             

3) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι
οικονοµικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ε-
γκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα αποτελέσµατα
της εκκαθάρισης υποβάλλονται κατ’ έτος στη Γενική Συ-
νέλευση. Από την ψήφιση του παρόντος οι χρήσεις του
υπό εκκαθάριση Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Α.Σ.Θ. κλείνουν την 31η Δε-
κεµβρίου εκάστου ηµερολογιακού έτους. Η παρούσα
ρύθµιση ισχύει και για το τρέχον έτος 2019.

4) Η θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση συνι-
στά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία οποιασδήποτε
σύµβασης, πλην των συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας,
οι οποίες δύναται να καταγγελθούν µε τη νόµιµη αποζη-
µίωση µόνο για τους λόγους που προβλέπονται στον Κα-
νονισµό προσωπικού της ή στον νόµο.

5) Η ελεγκτική εταιρία του άρθρου 25 καταρτίζει τις οι-
κονοµικές καταστάσεις και εκθέσεις. Όλα τα οικονοµικά
αποτελέσµατα και οι οικονοµικές καταστάσεις της εται-
ρίας, καθώς και η αποτίµηση της αξίας της επιχείρησης
υπολογίζονται και συντάσσονται σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Επιπλέον
η ελεγκτική εταιρία του άρθρου 25: α) Διενεργεί απογρα-
φή και αποτίµηση όλης της αποσβεσθείσας και αναπό-
σβεστης περιουσίας του Ο.Α.Σ.Θ. που περιήλθε στο Ελ-
ληνικό Δηµόσιο και όλων των υποχρεώσεων και αξιώσε-
ων του Ο.Α.Σ.Θ. κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, β)
διενεργεί απρόσκοπτα κάθε τακτικό ή έκτακτο διαχειρι-
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στικό έλεγχο και λαµβάνει γνώση κάθε εγγράφου και γ)
ενεργεί ως εκκαθαριστής.

6) Από τη θέση της εταιρίας σε εκκαθάριση και µέχρι
την ολοκλήρωσή της, εφαρµόζεται η διάταξη της παρα-
γράφου 20 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

7) Αναστέλλεται ο συµψηφισµός απαιτήσεων του Δη-
µοσίου κατά της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης µε
την επωνυµία «Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ-
σαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.), που έχουν γεννηθεί ή βεβαιωθεί
στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία µέχρι τις 9.8.2019, µε
απαιτήσεις της παραπάνω επιχείρησης. Η ανωτέρω ανα-
στολή ισχύει µέχρι και το πέρας της ειδικής εκκαθάρισης
του Οργανισµού. Δεν κωλύεται η έκδοση αποδεικτικού
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας από την ύ-
παρξη των παραπάνω απαιτήσεων του Δηµοσίου κατά
του Ο.Α.Σ.Θ..  

8) Για την απρόσκοπτη παροχή του συγκοινωνιακού
έργου από τον Ο.Α.Σ.Θ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4482/2017 και την κάλυψη αναγκών εκτέλεσης του συ-
γκοινωνιακού έργου, που ανατέθηκε προσωρινά στον
O.A.Σ.Θ., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 26 του ν. 4482/2017 επιτρέπεται στον
Ο.Α.Σ.Θ., κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και
του παρέχεται το δικαίωµα να µισθώνει µεταχειρισµένα
λεωφορεία αστικού τύπου, κατηγορίας EURO 4 ή EURO
5, µε έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2005 ή µεταγενέστε-
ρα.»

6. Τα πρώτα δύο εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), α-
ντικαθίστανται ως εξής: 

«Μετά από πρόταση του Οργανισµού Αστικών Συγκοι-
νωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) και γνώµη του Οργανι-
σµού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυµη Ε-
ταιρία (Ο.Σ.Ε.Θ.), καθορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδοµών και Μεταφορών τα ακόλουθα:».

Άρθρο 42
Δικαστικό Ένσηµο

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.δ. 1544/1942
(Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 70 του ν.
3994/2011 (Α΄ 165), το άρθρο 21 του ν. 4055/2012
(Α΄51) και το άρθρο 33 του ν. 4446/2016 (Α΄240),αντικα-
θίσταται ως εξής:

«3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του
ν. ΓΠΟΗ/1912,, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγω-
γές για όλες τις διαφορές που υπάγονται στην καθ’ ύλην
αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων και των µονοµελών

πρωτοδικείων, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υ-
ποθήκης και προσηµείωσης και εκείνες που αφορούν την
ακύρωση πλειστηριασµού.»

2. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου εφαρµό-
ζεται και στις εκκρεµείς αναγνωριστικές αγωγές, για τις
οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται
µετά την 1η Ιανουαρίου 2020, καθώς και στις αγωγές
που έχουν ασκηθεί ως καταψηφιστικές πριν από τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου, εφόσον έχουν ήδη µετα-
τραπεί ή µετατραπούν σε αναγνωριστικές µετά τη δηµο-
σίευσή του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση µετά την
ως άνω ηµεροµηνία.

Άρθρο 43

Στο άρθρο 34 παράγραφος 1 ΚΠΔ προτείνονται οι ακό-
λουθες τροποποιήσεις: 

1. Η φράση «και τηλεπικοινωνιακού (ν. 2225/1994)» του
άρθρου 34 παράγραφος 1 ΚΠΔ αφαιρείται.

2. Στο τέλος του άρθρου 34 παράγραφος 1 ΚΠΔ προ-
στίθεται η φράση «ειδικώς η πρόσβαση σε κάθε  πληρο-
φορία ή στοιχείο του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου
(ν. 2225/1994) επιτρέπεται στις περιπτώσεις κατά τις ο-
ποίες αποτυπώνεται και τεκµηριώνεται η αντικειµενική
υπόσταση κακουργήµατος.»

Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των άρθρων 6
και 7 του παρόντος, τα οποία τίθενται σε ισχύ και κατα-
λαµβάνουν τις αγωγές που  κατατίθενται µετά την παρέ-
λευση των κατωτέρω ηµεροµηνιών, ως εξής: 
α) από τη 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές

διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και
γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του
άρθρου 592 ΚΠολΔ και β) από τη 15η Μαρτίου 2020 για
τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικα-
σία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του Μο-
νοµελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του αντικειµένου της
διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ και του Πολυµελούς Πρωτοδικείου.
Μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την τελευταία ηµε-

ροµηνία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αξιολογήσει τα
αποτελέσµατα του θεσµού της διαµεσολάβησης και της
υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας των άρθρων 6 και 7
του παρόντος.
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