
Νόµος 3898/2010 (ΦΕΚ Α΄ 211/16.12.2010) 

∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµ̟ορικές υ̟οθέσεις 

 

Άρθρο 1: Σκο̟ός 

Ο νόµος αυτός έχει σκο̟ό:  

α) την ̟ροσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας ̟ρος τις διατάξεις της Οδηγίας 

2008/52/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 

2008 για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµ̟ορικές υ̟οθέσεις 

διασυνοριακών διαφορών και  

β) τη θεσµοθέτηση εθνικών διαδικασιών διαµεσολάβησης. 

 

Άρθρο 2: Υ̟αγόµενες διαφορές 

∆ιαφορές ιδιωτικού δικαίου µ̟ορούν να υ̟αχθούν σε διαµεσολάβηση µε συµφωνία 

των µερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείµενο της διαφοράς. Η 

συµφωνία υ̟αγωγής της διαφοράς στη διαµεσολάβηση α̟οδεικνύεται µε έγγραφο ή 

α̟ό τα ̟ρακτικά του δικαστηρίου στην ̟ερί̟τωση της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 3 

και διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις συµβάσεις. 

 

Άρθρο 3: Προσφυγή στη διαµεσολάβηση 

1. ∆ιαµεσολάβηση είναι δυνατή:  

α) αν τα µέρη συµφωνούν να ̟ροσφύγουν σε διαδικασία διαµεσολάβησης ̟ριν ή 

κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας,  

β) αν κληθούν να ̟ροσφύγουν στη διαµεσολάβηση σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2 

του ̟αρόντος άρθρου,  

γ) αν διαταχθεί διαµεσολάβηση α̟ό δικαστήριο άλλου κράτους-µέλους ή  

δ) αν ε̟ιβάλλεται υ̟οχρεωτικά διαµεσολάβηση µε νόµο.  

Η ̟ροσφυγή στη διαµεσολάβηση α̟οκλείει ̟ροσωρινά και µέχρι ̟ερατώσεώς της, τη 

διαδικασία ενώ̟ιον των δικαστηρίων.  

2. Το δικαστήριο στο ο̟οίο είναι εκκρεµής η υ̟όθεση µ̟ορεί σε κάθε στάση της 

δίκης, ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση και λαµβάνοντας υ̟όψη όλες τις ̟εριστάσεις της 

υ̟όθεσης, να καλεί τα µέρη να ̟ροσφύγουν στη διαµεσολάβηση για να ε̟ιλύσουν τη 

διαφορά. Εφόσον τα µέρη συµφωνούν το δικαστήριο αναβάλλει υ̟οχρεωτικά τη 

συζήτηση της υ̟όθεσης σε δικάσιµο µετά την ̟άροδο τριµήνου και όχι ̟έραν του 

εξαµήνου. 



 

Άρθρο 4: Ορισµοί 

Για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:  

α) Ως διασυνοριακή διαφορά νοείται εκείνη κατά την ο̟οία τουλάχιστον ένα α̟ό τα 

µέρη κατοικεί µονίµως ή διαµένει συνήθως σε κράτος - µέλος διαφορετικό α̟ό εκείνο 

ο̟οιουδή̟οτε άλλου µέρους κατά την ηµεροµηνία στην ο̟οία:  

αα) τα µέρη συµφωνούν να ̟ροσφύγουν σε διαδικασία διαµεσολάβησης αφότου 

ανέκυψε η διαφορά  

ββ) διετάχθη η διαµεσολάβηση α̟ό δικαστήριο κράτους – µέλους 

γγ) υφίσταται υ̟οχρέωση διαµεσολάβησης δυνάµει του εθνικού δικαίου ή  

δδ) κληθούν τα µέρη για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 3.  

Για τους σκο̟ούς των άρθρων 10 και 11, ως διασυνοριακή διαφορά νοείται και 

εκείνη για την ο̟οία αρχίζουν δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία ύστερα α̟ό 

διαµεσολάβηση µεταξύ των µερών σε κράτος - µέλος άλλο α̟ό εκείνο της µόνιµης 

κατοικίας ή συνήθους διαµονής των µερών, κατά την ̟ροβλε̟όµενη στην κατά τα 

ανωτέρω ̟ερί̟τωση α΄ υ̟οστοιχεία αα, ββ ή γγ ηµεροµηνία.  

Η έννοια της κατοικίας ̟ροσδιορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 59 και 60 του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.  

β) Ως διαµεσολάβηση νοείται διαρθρωµένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονοµασίας, 

στην ο̟οία δύο ή ̟ερισσότερα µέρη µιας διαφοράς ε̟ιχειρούν εκουσίως να 

ε̟ιλύσουν µε συµφωνία τη διαφορά αυτή µε τη βοήθεια διαµεσολαβητή. Στην έννοια 

αυτή δεν ̟εριλαµβάνεται η α̟ό̟ειρα συµβιβασµού ̟ου γίνεται α̟ό τον ειρηνοδίκη 

ή το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης, σύµφωνα µε τα άρθρα 208 ε̟. και 233 

̟αράγραφος 2 ΚΠολ∆.  

γ) Ως διαµεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση µε τα µέρη ̟ρόσω̟ο, δια̟ιστευµένο ως 

διαµεσολαβητής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7, α̟ό το ο̟οίο ζητείται να αναλάβει 

διαµεσολάβηση µε κατάλληλο, α̟οτελεσµατικό και αµερόλη̟το τρό̟ο, ανεξαρτήτως του τρό̟ου 

µε τον ο̟οίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαµεσολάβηση. 

 

Σηµείωση: Η ̟ερ. γ τρο̟ο̟οιήθηκε ως άνω µε την υ̟ο̟αρ. ΙΕ.2 της ̟αρ. ΙΕ του άρθρου 

̟ρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014). Η αρχική ̟ερ. γ είχε ως ακολούθως: «γ) Ως 

διαµεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση µε τους διαδίκους ̟ρόσω̟ο, α̟ό το ο̟οίο ζητείται να αναλάβει 

διαµεσολάβηση µε κατάλληλο, α̟οτελεσµατικό και αµερόλη̟το τρό̟ο, ανεξαρτήτως του τρό̟ου µε τον 

ο̟οίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαµεσολάβηση. Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να είναι 

δικηγόρος δια̟ιστευµένος ως διαµεσολαβητής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7. Αν ̟ρόκειται για 



διασυνοριακή διαφορά κατά την έννοια της ̟ερί̟τωσης α΄ του ̟αρόντος άρθρου, τα µέρη µ̟ορούν να 

ορίσουν δια̟ιστευµένο διαµεσολαβητή ̟ου δεν έχει τη δικηγορική ιδιότητα» 

 

Άρθρο 5: Φορείς κατάρτισης 

1. Φορείς κατάρτισης διαµεσολαβητών µ̟ορούν να είναι αστικές µη κερδοσκο̟ικές 

εταιρείες ̟ου συνιστούν α̟ό κοινού ένας τουλάχιστον δικηγορικός σύλλογος και ένα 

τουλάχιστον α̟ό τα ε̟ιµελητήρια της Χώρας και λειτουργούν µετά τη χορήγηση 

άδειας α̟ό την υ̟ηρεσία του άρθρου 7.  

2. Με ̟ροεδρικό διάταγµα, ̟ου εκδίδεται ύστερα α̟ό ̟ρόταση των Υ̟ουργών 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις αδειοδότησης και 

λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών, το ̟εριεχόµενο των σχετικών 

̟ρογραµµάτων βασικής εκ̟αίδευσης, κατάρτισης και µετεκ̟αίδευσης, η διάρκειά 

τους, ο τό̟ος διεξαγωγής τους, τα ̟ροσόντα των εκ̟αιδευτών, ο αριθµός των 

συµµετεχόντων, καθώς και οι κυρώσεις ̟ου ε̟ιβάλλονται στους φορείς κατάρτισης 

διαµεσολαβητών, σε ̟ερί̟τωση µη τήρησης των υ̟οχρεώσεών τους. Οι κυρώσεις 

αυτές είναι χρηµατικό ̟ρόστιµο ή ̟ροσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας τους. Τα κριτήρια ε̟ιλογής και ε̟ιµέτρησης των κυρώσεων θα 

καθορισθούν µε το ανωτέρω ̟ροεδρικό διάταγµα.  

3. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, οι φορείς κατάρτισης της ̟αραγράφου 1 

καταθέτουν ̟αράβολο υ̟έρ του ∆ηµοσίου, το ύψος και η ανα̟ροσαρµογή του 

ο̟οίου καθορίζονται µε κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων. 

 

Άρθρο 6: Φορέας ̟ιστο̟οίησης 

1. Συνιστάται «Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών» υ̟ό την ε̟ο̟τεία του 

Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων. Στην 

αρµοδιότητα της Ε̟ιτρο̟ής υ̟άγονται ιδίως η ̟ιστο̟οίηση των υ̟οψήφιων 

διαµεσολαβητών, ο έλεγχος για την τήρηση των υ̟οχρεώσεων των φορέων 

κατάρτισης διαµεσολαβητών, ο έλεγχος της συµµόρφωσης των δια̟ιστευµένων 

διαµεσολαβητών ̟ρος τον Κώδικα ∆εοντολογίας, καθώς και η εισήγηση ̟ρος τον 

Υ̟ουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων για την ε̟ιβολή 

των κυρώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 5 και 7. Η Ε̟ιτρο̟ή συγκροτείται α̟ό 



τον ̟ρόεδρο και τέσσερα (4) µέλη, καθώς και α̟ό ισάριθµους ανα̟ληρωτές τους. Η 

θητεία τους είναι τριετής.  

2. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων 

∆ικαιωµάτων ορίζονται ως ̟ρόεδρος και µέλη της Ε̟ιτρο̟ής µε τους ανα̟ληρωτές 

τους, τρεις (3) δια̟ιστευµένοι διαµεσολαβητές µε άρτια εκ̟αίδευση και ε̟αρκή 

εµ̟ειρία σε θέµατα διαµεσολάβησης και δύο (2) δικηγόροι, ̟ου υ̟οδεικνύονται α̟ό 

την ολοµέλεια των ̟ροέδρων των δικηγορικών συλλόγων. Ο ̟ρόεδρος και τα µέλη 

της Ε̟ιτρο̟ής λαµβάνουν α̟οζηµίωση ανά συνεδρίαση ̟ου καθορίζεται µε κοινή 

α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων. «Η ως άνω α̟οζηµίωση βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό του 

Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως ∆ικαστικών Κτιρίων».  

3. Η ̟ιστο̟οίηση των υ̟οψήφιων διαµεσολαβητών γίνεται ύστερα α̟ό εξετάσεις 

ενώ̟ιον ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων, στην ο̟οία συµµετέχουν δύο µέλη της Ε̟ιτρο̟ής της 

̟αραγράφου 1, τα ο̟οία ορίζει ο ̟ρόεδρος αυτής, και ένας δικαστικός λειτουργός, ο 

ο̟οίος ορίζεται σύµφωνα µε τη διάταξη της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 41 του ν. 

1756/1988 και ̟ροεδρεύει της εν λόγω ε̟ιτρο̟ής. Αυτή ελέγχει αν ο υ̟οψήφιος 

διαθέτει τις γνώσεις, δεξιότητες και ε̟αρκή εκ̟αίδευση α̟ό τους φορείς κατάρτισης 

του άρθρου 5, για να ̟αρέχει υ̟ηρεσίες διαµεσολάβησης και η α̟όφασή της είναι 

έγγραφη και ̟λήρως αιτιολογηµένη. Για τη γραµµατειακή υ̟οστήριξη του έργου της 

Ε̟ιτρο̟ής της ̟αραγράφου 1 και της ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων, η Ολοµέλεια των 

∆ικηγορικών Συλλόγων υ̟οχρεούται να διαθέτει το ̟ροσω̟ικό ̟ου ̟ροβλέ̟εται 

στον Κανονισµό της ̟αραγράφου 5 του ̟αρόντος άρθρου. Με κοινή α̟όφαση των 

Υ̟ουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων 

∆ικαιωµάτων καθορίζονται:  

α) ο τρό̟ος και το ύψος της αµοιβής των µελών της ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων, «η ο̟οία 

αµοιβή βαρύνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως ∆ικαστικών Κτιρίων».  

β) τα εξέταστρα ̟ου ̟ροκαταβάλλονται µε ̟αράβολο α̟ό τους υ̟οψηφίους στην 

ε̟ιτρο̟ή εξετάσεων.  

4. Η α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής της ̟αραγράφου 1 για την ̟ιστο̟οίηση ή µη των 

διαµεσολαβητών είναι έγγραφη και εκδίδεται σύµφωνα µε την α̟όφαση της 

ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων. 

5. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων 

∆ικαιωµάτων: 



α) εγκρίνεται ο Κανονισµός λειτουργίας της Ε̟ιτρο̟ής της ̟αραγράφου 1 και της 

ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων, 

β) καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία, ο τρό̟ος, τα κριτήρια, οι όροι και οι 

̟ροϋ̟οθέσεις εξέτασης των υ̟οψήφιων διαµεσολαβητών ενώ̟ιον της ε̟ιτρο̟ής 

εξετάσεων, 

γ) καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών και 

των δια̟ιστευµένων διαµεσολαβητών και 

δ) ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα. 

 

Σηµείωση: 1. Το εντός «» εδάφιο στο τέλος της ̟αρ. 2 ̟ροστέθηκε µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 

112 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.-2.4.2012) και ισχύει αναδροµικά α̟ό την 12η Μαρτίου 

2012 σύµφωνα µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 63/22.3.2012). 2. Το 

εντός «» εδάφιο στο τέλος της ̟ερ. α της ̟αρ. 3 ̟ροστέθηκε µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 112 του 

ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.-2.4.2012) και ισχύει αναδροµικά α̟ό την 12η Μαρτίου 2012 

σύµφωνα µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 63/22.3.2012). 

 

Άρθρο 7: ∆ια̟ίστευση 

1. Το Τµήµα ∆ικηγορικού Λειτουργήµατος και ∆ικαστικών Ε̟ιµελητών ̟ου ανήκει 

στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης ∆ικαιοσύνης του Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης, 

∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων είναι αρµόδιο για τη δια̟ίστευση των 

διαµεσολαβητών και την έκδοση των διοικητικών ̟ράξεων ̟ου είναι αναγκαίες για 

τη δια̟ίστευση, µεριµνά δε για τη σύνταξη ̟ινάκων των αδειοδοτούµενων φορέων 

κατάρτισης διαµεσολαβητών και των δια̟ιστευµένων διαµεσολαβητών και τη 

διανοµή των ̟ινάκων αυτών στα δικαστήρια.  

2. Με α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων 

∆ικαιωµάτων:  

α) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις για τη δια̟ίστευση των 

διαµεσολαβητών, καθώς και η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου δια̟ίστευσης ̟ου 

έχουν λάβει οι διαµεσολαβητές σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Για 

την αναγνώριση αυτή, καθώς και για την ̟ροσωρινή ή οριστική ανάκληση της 

δια̟ίστευσης α̟αιτείται ̟ροηγουµένως η σύµφωνη γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής του 

άρθρου 6 ̟αράγραφος 1,  

β) θεσ̟ίζεται Κώδικας ∆εοντολογίας για τους δια̟ιστευµένους διαµεσολαβητές,  



γ) ̟ροβλέ̟ονται οι ειδικότερες ̟ροϋ̟οθέσεις για την ε̟ιβολή κυρώσεων α̟ό την 

̟αράβαση των ρυθµίσεων του ανωτέρου Κώδικα. Οι κυρώσεις αυτές ̟ου 

ε̟ιβάλλονται ύστερα α̟ό τη σύµφωνη γνώµη της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 6 

̟αράγραφος 1, είναι η ̟ροσωρινή ή οριστική ανάκληση της δια̟ίστευσης και  

δ) ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα. 

 

Άρθρο 8: ∆ιαδικασία 

1. Στη διαδικασία της διαµεσολάβησης τα µέρη ή ο νόµιµος αντι̟ρόσω̟ος ή ο 

εκ̟ρόσω̟ός τους, όταν ̟ρόκειται για νοµικά ̟ρόσω̟α, ̟αρίστανται µε ̟ληρεξούσιο 

δικηγόρο.  

2. Ο διαµεσολαβητής ορίζεται α̟ό τα µέρη ή α̟ό τρίτο ̟ρόσω̟ο της ε̟ιλογής τους.  

3. Η διαδικασία της διαµεσολάβησης καθορίζεται α̟ό τον διαµεσολαβητή σε 

συνεννόηση µε τα µέρη, τα ο̟οία µ̟ορούν να τερµατίσουν τη διαδικασία 

διαµεσολάβησης ο̟οτεδή̟οτε ε̟ιθυµούν. Η διαδικασία της διαµεσολάβησης έχει 

εµ̟ιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται ̟ρακτικά. Ο διαµεσολαβητής µ̟ορεί να 

ε̟ικοινωνεί και να συναντάται στο ̟λαίσιο της διαµεσολάβησης µε καθένα α̟ό τα 

µέρη. Πληροφορίες ̟ου αντλεί ο διαµεσολαβητής κατά τις ε̟αφές αυτές µε το ένα 

µέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο µέρος χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του.  

4. Ο διαµεσολαβητής δεν είναι υ̟οχρεωµένος να δεχθεί το διορισµό του και 

ευθύνεται κατά τη διάρκεια της διαµεσολάβησης µόνο για δόλο. 

 

Άρθρο 9: Εκτελεστότητα των συµφωνιών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό διαµεσολάβηση 

1. Ο διαµεσολαβητής συντάσσει ̟ρακτικό διαµεσολάβησης ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει:  

α) το όνοµα και το ε̟ώνυµο του διαµεσολαβητή,  

β) τον τό̟ο και το χρόνο της διαµεσολάβησης,  

γ) τα ονόµατα και τα ε̟ώνυµα εκείνων ̟ου έλαβαν µέρος στη διαδικασία της 

διαµεσολάβησης,  

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

διαµεσολάβηση,  

ε) τη συµφωνία στην ο̟οία κατέληξαν τα µέρη κατά τη διαµεσολάβηση ή τη 

δια̟ίστωση της α̟οτυχίας της διαµεσολάβησης, καθώς και την αιτία της διαφοράς.  

2. Μετά το ̟έρας της διαδικασίας διαµεσολάβησης το ̟ρακτικό υ̟ογράφεται α̟ό 

τον διαµεσολαβητή, τα µέρη και τους ̟ληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το 

̟ρωτότυ̟ο αυτού κατατίθεται, εφόσον ένα τουλάχιστον των µερών το ζητήσει, µε 



ε̟ιµέλεια του διαµεσολαβητή στη γραµµατεία του µονοµελούς ̟ρωτοδικείου της 

̟εριφέρειας, ό̟ου διεξήχθη η διαµεσολάβηση. Κατά την κατάθεση, ο 

ενδιαφερόµενος υ̟οβάλλει ̟αράβολο υ̟έρ του ∆ηµοσίου, το ύψος και η 

ανα̟ροσαρµογή του ο̟οίου καθορίζονται µε κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών 

Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων. Σε 

̟ερί̟τωση α̟οτυχίας της διαµεσολάβησης το ̟ρακτικό µ̟ορεί να υ̟ογράφεται 

µόνο α̟ό τον διαµεσολαβητή.  

3. Α̟ό την κατάθεση στη γραµµατεία του µονοµελούς ̟ρωτοδικείου το ̟ρακτικό 

διαµεσολάβησης, εφόσον ̟εριέχει συµφωνία των µερών για ύ̟αρξη αξίωσης ̟ου 

µ̟ορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, α̟οτελεί εκτελεστό τίτλο σύµφωνα µε το άρθρο 

904 ̟αράγραφος 2 εδάφιο γ' ΚΠολ∆. 

 

Άρθρο 10: Α̟όρρητο της διαµεσολάβησης 

Η διαµεσολάβηση ̟ρέ̟ει να διεξάγεται κατά τρό̟ο ̟ου να µην ̟αραβιάζει το 

α̟όρρητο αυτής, εκτός αν τα µέρη συµφωνήσουν άλλως. Πριν α̟ό την έναρξη της 

διαδικασίας όλοι οι συµµετέχοντες δεσµεύονται εγγράφως να τηρήσουν το α̟όρρητο 

της διαδικασίας. Τα µέρη, εφόσον το ε̟ιθυµούν, δεσµεύονται εγγράφως να τηρήσουν 

και το α̟όρρητο του ̟εριεχοµένου της συµφωνίας, στην ο̟οία ενδέχεται να 

καταλήξουν κατά τη διαµεσολάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του ̟εριεχοµένου της 

εν λόγω συµφωνίας είναι α̟αραίτητη για την εκτέλεση αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 

9 ̟αράγραφος 3.  

Οι διαµεσολαβητές, τα µέρη, οι ̟ληρεξούσιοι αυτών και όσοι άλλοι συµµετέχουν στη 

διαδικασία διαµεσολάβησης δεν εξετάζονται ως µάρτυρες. Όλοι οι ανωτέρω δεν 

υ̟οχρεούνται να ̟ροσκοµίσουν σε ε̟ακολουθούσες δίκες ή διαιτησίες στοιχεία ̟ου 

̟ροκύ̟τουν α̟ό διαδικασία διαµεσολάβησης ή έχουν σχέση µε αυτήν, ̟αρά µόνο 

εφόσον τούτο ε̟ιβάλλεται α̟ό κανόνες δηµόσιας τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί 

η ̟ροστασία των ανηλίκων ή για να α̟οφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωµατική 

ακεραιότητα ή ψυχική υγεία ̟ροσώ̟ου. 

 

Άρθρο 11: Α̟οτελέσµατα της διαµεσολάβησης στην ̟αραγραφή και τις 

α̟οσβεστικές ̟ροθεσµίες 

Η ̟ροσφυγή στη διαµεσολάβηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 διακό̟τει την 

̟αραγραφή και την α̟οσβεστική ̟ροθεσµία ασκήσεως των αξιώσεων, καθ' όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας διαµεσολάβησης. Με την ε̟ιφύλαξη των διατάξεων των 



άρθρων 261 ε̟. ΑΚ η ̟αραγραφή και η α̟οσβεστική ̟ροθεσµία ̟ου διακό̟ηκαν 

αρχίζουν και ̟άλι α̟ό τη σύνταξη του ̟ρακτικού α̟οτυχίας της διαµεσολάβησης ή 

α̟ό την ε̟ίδοση δήλωσης α̟οχώρησης α̟ό τη διαµεσολάβηση α̟ό εκάτερο των 

µερών στο άλλο µέρος και τον διαµεσολαβητή ή της µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο 

κατάργησης της διαµεσολάβησης. 

 

Άρθρο 12: Αµοιβές 

1. Ο διαµεσολαβητής αµείβεται µε ωριαία αντιµισθία και για 24 κατ’ ανώτατο όριο 

ώρες, στις ο̟οίες ̟εριλαµβάνεται και ο χρόνος ̟ροετοιµασίας του για τη διαδικασία 

της διαµεσολάβησης. Τα µέρη και ο διαµεσολαβητής µ̟ορούν να συµφωνήσουν 

διαφορετικό τρό̟ο αµοιβής.  

2. Η αµοιβή του διαµεσολαβητή βαρύνει τα µέρη κατ’ ισοµοιρία, εκτός αν τα µέρη 

συµφωνήσουν διαφορετικά. Κάθε µέρος βαρύνεται µε την αµοιβή του ̟ληρεξούσιου 

δικηγόρου του.  

3. Το ύψος της ωριαίας αντιµισθίας της ̟αραγράφου 1 καθορίζεται και 

ανα̟ροσαρµόζεται µε α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων. 

 

Άρθρο 13: Ενηµέρωση κοινού 

Το Υ̟ουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων φροντίζει µε 

κάθε ̟ρόσφορο µέσο, ιδίως µέσω του ∆ιαδικτύου, να ̟αρέχεται ̟ληροφόρηση στο 

ευρύ κοινό σχετικά µε τον τρό̟ο ̟ρόσβασης σε διαµεσολαβητές. 

 

Άρθρο 14: Μεταβατική διάταξη 

1. Στην ̟ρώτη σύνθεση της Ε̟ιτρο̟ής του άρθρου 6 ̟αράγραφος 1 µ̟ορούν να 

ορισθούν, κατ’ εξαίρεση των όσων ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 7 ̟αράγραφος 2, 

διαµεσολαβητές ̟ου έχουν λάβει τίτλο δια̟ίστευσης σε άλλο κράτος - µέλος της 

Ευρω̟αϊκής Ένωσης.  

2. Ε̟ιτρέ̟εται η αναγνώριση τίτλου δια̟ίστευσης διαµεσολαβητή ̟ου έχει α̟οκτηθεί α̟ό 

φορέα κατάρτισης αλλοδα̟ής ̟ροέλευσης κατό̟ιν εκ̟αίδευσης ̟αρασχεθείσας στην Ελλάδα, 

εφόσον ο τίτλος αυτός α̟οκτήθηκε µέχρι την αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας φορέα ή 

φορέων κατάρτισης του άρθρου 5 του ν. 3898/2010 και σε κάθε ̟ερί̟τωση µέχρι την 31 

∆εκεµβρίου 2012.  



3. Αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων δια̟ίστευσης διαµεσολαβητών, ̟ου έχουν υ̟οβληθεί στην 

Ε̟ιτρο̟ή του άρθρου 6 του ν. 3898/2010 και εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος της ̟αρούσας 

διάταξης θα εξετασθούν, σύµφωνα µε το νόµο. 

 

Σηµείωση: Οι ̟αρ. 2 και 3 ̟ροστέθηκαν µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 

4.12.2012 (ΦΕΚ Α΄ 237/5.12.2012), ε̟αναλήφθηκαν δε µε την ̟αρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013) µε αναδροµική ισχύ α̟ό την 19η Νοεµβρίου 2012. 

 

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του ̟αρόντος νόµου αρχίζει α̟ό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του ̟αρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 

την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 

 

Αθήνα, 15 ∆εκεµβρίου 2010 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 

Κάρολος Γρ. Πα̟ούλιας 

  

Οι Υ̟ουργοί  

 

 

Οικονοµίας 

Γ. Πα̟ακωνσταντίνου 

 

Ανταγωνιστικότητας Οικονοµικών 

και Ναυτιλίας  

Μ. Χρυσοχοΐδης 

 

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων 

Α. ∆ιαµαντο̟ούλου  

 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων  

Χ. Καστανίδης 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

Αθήνα, 16 ∆εκεµβρίου 2010 

Ο ε̟ί της ∆ικαιοσύνης Υ̟ουργός 

Χ. Καστανίδης 


