
Π.∆. 123/2011 (ΦΕΚ Α΄ 255/9.12.2011) 

Καθορισµός όρων και ̟ροϋ̟οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων 

κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ̟ορικές υ̟οθέσεις. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Έχοντας υ̟όψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του άρθρου 1 ̟αρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α' 34), ό̟ως η ̟αράγραφος 1 του 

άρθρου 1 αντικαταστάθηκε µε την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α' 

70).  

β) Του άρθρου 5 ̟αρ. 2 του ν. 3898/2010 (Α' 211).  

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο ̟ρώτο του ̟.δ/τος 63/2005 (Α' 98).  

δ) Του άρθρου 4 ̟αρ. 1, 2 και 3 του ̟.δ/τος 65/2011 (Α' 147).  

2. Το γεγονός ότι α̟ό τις διατάξεις του ̟αρόντος διατάγµατος δεν ̟ροκαλείται 

δα̟άνη σε βάρος του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού.  

3. Την υ̟' αριθµ. 288/2011 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Ε̟ικρατείας, µετά α̟ό 

̟ρόταση των Υ̟ουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, 

Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 

και Θρησκευµάτων, α̟οφασίζουµε: 

 

Άρθρο 1: Φορέας Κατάρτισης 

1. Φορέας κατάρτισης διαµεσολαβητών ̟ου εφεξής καλείται στο ̟αρόν «Φορέας» 

µ̟ορεί να είναι αστική µη κερδοσκο̟ική εταιρεία ̟ου συνιστούν α̟ό κοινού ένας 

τουλάχιστον δικηγορικός σύλλογος και ένα τουλάχιστον α̟ό τα ε̟ιµελητήρια της 

Χώρας και λειτουργεί µετά τη χορήγηση άδειας α̟ό το Τµήµα ∆ικηγορικού 

Λειτουργήµατος και ∆ικαστικών Ε̟ιµελητών ̟ου ανήκει στη Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ιοίκησης ∆ικαιοσύνης του Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων 

∆ικαιωµάτων (άρθρο 5 ̟αρ. 1 του ν. 3898/2010).  

2. Ο Φορέας έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια.  

3. Ο Φορέας υ̟οχρεούται να α̟ασχολεί κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο διευθυντικό 

̟ροσω̟ικό:  

α) ένα ∆ιευθυντή του Φορέα,  

β) ένα ∆ιευθυντή Κατάρτισης και  

γ) έναν Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης, ο ο̟οίος δύναται να εκτελεί και χρέη 

Υ̟εύθυνου κοινωνικά ευάλωτων οµάδων.  

Οι ανωτέρω ̟ρέ̟ει να κατέχουν τίτλο σ̟ουδών τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης της 

ηµεδα̟ής ή αντίστοιχο τίτλο σ̟ουδών σχολής της αλλοδα̟ής, συνοδευόµενο α̟ό 

̟ράξη αναγνώρισης του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή α̟ό ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης του 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιµία ή/και την αντιστοιχία.  

4. Ο Φορέας υ̟οχρεούται να α̟ασχολεί διοικητικό ̟ροσω̟ικό για γραµµατειακή 

υ̟οστήριξη. 

 

Άρθρο 2: Σκο̟οί – Αρµοδιότητες Φορέα Κατάρτισης 



1. O σκο̟ός του Φορέα είναι:  

α) Η ̟αροχή υ̟ηρεσιών βασικής εκ̟αίδευσης στους υ̟οψήφιους διαµεσολαβητές 

και µετεκ̟αίδευσης στους διαµεσολαβητές για την α̟όκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων ̟ου είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαµεσολάβησης,  

β) Ο σχεδιασµός ̟ρογραµµάτων εκ̟αίδευσης, κατά τα αναφερόµενα στο 

Παράρτηµα Α του ̟αρόντος, και µετεκ̟αίδευσης,  

γ) Η δηµοσιότητα και ̟ροβολή του θεσµού της διαµεσολάβησης και η ̟αροχή κάθε 

σχετικής ̟ληροφορίας στο ευρύ κοινό.  

2. Για την υλο̟οίηση των σκο̟ών του ο Φορέας ̟ραγµατο̟οιεί κάθε αναγκαίο έργο 

και ιδίως συνεργάζεται µε αντίστοιχους αναγνωρισµένους φορείς της αλλοδα̟ής, 

αλλά και µε ̟ρόσω̟α αναγνωρισµένου ε̟ιστηµονικού κύρους για θέµατα της 

αρµοδιότητάς τους, διοργανώνει συνέδρια, ηµερίδες και σεµινάρια. 

 

Άρθρο 3: Όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας Φορέα  

1. Ο Φορέας υ̟οβάλλει στην υ̟ηρεσία του άρθρου 1 ̟αράγραφος 1 του ̟αρόντος 

σφραγισµένο φάκελο ̟ου ̟εριλαµβάνει σε δύο αντίτυ̟α (̟ρωτότυ̟ο, αντίγραφο) 

και σε ηλεκτρονική µορφή την αίτησή του για αδειοδότηση, συνοδευόµενη α̟ό τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) Κατάθεση ̟αραβόλου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 ̟αράγραφος 3 του 

νόµου 3898/2010,  

β) Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του Φορέα, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει µε 

σαφήνεια ο σκο̟ός αυτού και το ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής του στο Πρωτοδικείο της 

̟εριφέρειας της έδρας του,  

γ) Θεωρηµένο αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών του Φορέα α̟ό την αρµόδια 

∆ΟΥ,  

δ) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του νόµου 1599/1986 υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον νόµιµο 

εκ̟ρόσω̟ο του Φορέα, στην ο̟οία βεβαιώνεται ότι ο Φορέας διαθέτει το 

α̟αιτούµενο διευθυντικό και διοικητικό ̟ροσω̟ικό, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 1 

̟αράγραφοι 3 και 4 του ̟αρόντος,  

ε) Κατάλογο εκ̟αιδευτών διαµεσολαβητών µαζί µε ε̟ικυρωµένα α̟οδεικτικά τίτλων 

σ̟ουδών και εκ̟αιδευτικής ή ε̟αγγελµατικής εµ̟ειρίας των εν λόγω εκ̟αιδευτών, 

ό̟ως ̟ιστο̟οιητικά ̟ροϋ̟ηρεσίας, βεβαιώσεις φορέων, ε̟ίσηµα έγγραφα σχετικά µε 

ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία,  

στ) Ο̟οιοδή̟οτε νόµιµο δικαιολογητικό ̟ου α̟οδεικνύει νοµή, κατοχή, χρήση ή 

κυριότητα του χώρου εκ̟αίδευσης, ό̟ως ̟αραχωρητήριο χρήσης ή άλλο ιδιωτικό 

συµφωνητικό,  

ζ) ∆ιάγραµµα κάτοψης του χώρου εκ̟αίδευσης υ̟ογεγραµµένο α̟ό ̟ολιτικό 

µηχανικό, στο ο̟οίο εµφαίνεται ότι ο εν λόγω χώρος διαθέτει τουλάχιστον τρείς 

χωριστές αίθουσες διδασκαλίας και ειδικότερα δύο αίθουσες κατάλληλες για τη 

διεξαγωγή των µαθηµάτων και ̟ροσοµοιώσεων και µία αίθουσα διαλέξεων,  

η) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του νόµου 1599/1986 υ̟ογεγραµµένη α̟ό τον νόµιµο 

εκ̟ρόσω̟ο του Φορέα, στην ο̟οία βεβαιώνεται ότι οι τρείς αίθουσες διδασκαλίας 

έχουν ε̟αρκή υλικοτεχνική υ̟οδοµή και είναι κατάλληλες για το σκο̟ό της 



εκ̟αίδευσης και ειδικότερα διαθέτουν τον κατ’ ελάχιστον α̟αιτούµενο εξο̟λισµό, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του ̟αρόντος,  

θ) Αναλυτικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών για τα µαθήµατα της βασικής εκ̟αίδευσης, ό̟ως 

ορίζεται στο Παράρτηµα, και µετεκ̟αίδευσης,  

ι) Υ̟εύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986 υ̟ογεγραµµένη α̟ό το ∆ιευθυντή 

Κατάρτισης ή τον Συντονιστή Ενεργειών Κατάρτισης, στην ο̟οία βεβαιώνεται ο 

αριθµός των υ̟οψήφιων διαµεσολαβητών ̟ου θα συµµετέχουν σε κάθε εκ̟αιδευτική 

̟ερίοδο στα ̟ρογράµµατα βασικής εκ̟αίδευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 6 ̟αράγραφος 3 του ̟αρόντος.  

2. Ο φάκελος µετά την κατάθεσή του στην υ̟ηρεσία του άρθρου 1 ̟αράγραφος 1 του 

̟αρόντος α̟οσφραγίζεται και ελέγχεται η ̟ληρότητά του όσον αφορά στα 

συνηµµένα δικαιολογητικά. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα δικαιολογητικά είναι ελλι̟ή 

ζητείται εγγράφως α̟ό τον αντίστοιχο Φορέα να α̟οστείλει, εντός τριάντα (30) 

ηµερών α̟ό τη γνωστο̟οίηση, τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά. Μετά την 

̟αραλαβή, τα δικαιολογητικά εξετάζονται εκ νέου και η ανωτέρω υ̟ηρεσία 

α̟οφαίνεται για την ̟ληρότητα και συµβατότητά τους.  

3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Φορέας είτε δεν ̟ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά εντός της 

̟ροθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών, είτε αυτά ̟ου θα ̟ροσκοµίσει δεν είναι ̟λήρη, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 1, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλι̟ής και 

α̟ορρί̟τεται.  

4. Ο Φορέας, του ο̟οίου ο φάκελος κρίνεται ̟λήρης και συµβατός υ̟όκειται στη 

συνέχεια σε αξιολόγηση και βαθµολόγηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου ορίζεται 

στο άρθρο 8 του ̟αρόντος. Προς τούτο ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στην 

Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών του άρθρου 6 του νόµου 3898/2010. 

5. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας α̟αιτείται ο Φορέας να συγκεντρώνει για 

κάθε άξονα κριτηρίων τουλάχιστον το ήµισυ του σχετικού συντελεστή βαρύτητας και 

συνολική βαθµολογία ίση ή µεγαλύτερη του 60.  

6. Εφόσον ̟ληρούνται οι κατά τα ανωτέρω όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις, χορηγείται στον 

Φορέα η σχετική άδεια λειτουργίας του. ∆ιαφορετικά, η αίτησή του α̟ορρί̟τεται. 

 

Άρθρο 4: Περιεχόµενο και διάρκεια ̟ρογραµµάτων βασικής εκ̟αιδευτής και 

µετεκ̟αίδευσης 

1. Η βασική εκ̟αίδευση και κατάρτιση ̟εριλαµβάνει θεωρία της διαµεσολάβησης 

και εφαρµογές ̟ρακτικής των θεωρητικών γνώσεων υ̟ό την καθοδήγηση, 

υ̟οστήριξη και ε̟ίβλεψη εκ̟αιδευτή διαµεσολάβησης, ό̟ως το ̟εριεχόµενο του 

̟ρογράµµατος αναφέρεται στο Παράρτηµα Α του ̟αρόντος, µε ελάχιστο αριθµό 

ακέραιων µονάδων εκ̟αίδευσης σαράντα (40) ωρών (εκ̟αιδευτική ̟ερίοδος).  

2. Η µετεκ̟αίδευση των δια̟ιστευµένων διαµεσολαβητών συνίσταται στην τακτική 

̟ροαγωγή των γνώσεών τους ανά διετία και µε ελάχιστο αριθµό ακέραιων µονάδων 

εκ̟αίδευσης δέκα (10) ωρών. 

 

Άρθρο 5: Εκ̟αιδευτής διαµεσολαβητών 

Ο εκ̟αιδευτής διαµεσολαβητών ̟ρέ̟ει να είναι είτε δια̟ιστευµένος εκ̟αιδευτής 

διαµεσολαβητών µε διεθνή αναγνώριση και εµ̟ειρία συµµετοχών σε διαδικασία 



διαµεσολάβησης σύµφωνα µε την αιτιολογηµένη γνώµη του Φορέα, είτε να διαθέτει 

σωρευτικά τα ακόλουθα ̟ροσόντα:  

1) Να είναι δια̟ιστευµένος ως διαµεσολαβητής,  

2) Να έχει εκ̟αιδευτεί και ̟ιστο̟οιηθεί ως εκ̟αιδευτής διαµεσολαβητών σε 

αναγνωρισµένου κύρους φορέα κατάρτισης εκ̟αιδευτών διαµεσολαβητών της 

ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, µε χρόνο εκ̟αίδευσης τουλάχιστον σαράντα (40) ωρών,  

3) Να έχει εµ̟ειρία συµµετοχών σε διαδικασίες διαµεσολάβησης ως διαµεσολαβητής 

ή βοηθός διαµεσολαβητή ή νοµικός ̟αραστάτης ενός εκ των µερών,  

4) Να έχει ̟ενταετή ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία στο γνωστικό του αντικείµενο και  

5) Να κατέχει µετα̟τυχιακό ή διδακτορικό δί̟λωµα στον ε̟ιστηµονικό του κλάδο ή 

να έχει τουλάχιστον διακόσιες (200) ώρες ̟ιστο̟οιηµένης εκ̟αίδευσης 

διαµεσολάβησης. 

 

Άρθρο 6: Υ̟οψήφιοι διαµεσολαβητές 

1. Οι υ̟οψήφιοι δικηγόροι διαµεσολαβητές υ̟οβάλλουν αίτηση στον Φορέα για τη 

συµµετοχή τους σε ̟ρογράµµατα βασικής εκ̟αίδευσης, εφόσον  

α) δεν έχουν καταδικασθεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή ̟ληµµέληµα, ̟ου 

κωλύουν το διορισµό τους ως δικηγόρων, σύµφωνα µε το άρθρο 26 ̟αράγραφος 1 

του Ν∆ 3026/1954 (Κώδικα Περί ∆ικηγόρων), ό̟ως α̟οδεικνύεται µε την 

̟ροσκόµιση α̟οσ̟άσµατος ̟οινικού µητρώου και  

β) ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση α̟ό τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο ότι ασκούν το 

δικηγορικό ε̟άγγελµα και ότι δεν έχουν καταδικασθεί ̟ειθαρχικά µε ̟οινή 

̟ροσωρινής ή οριστικής ̟αύσης.  

2. Οι υ̟οψήφιοι διαµεσολαβητές ̟ου δεν είναι δικηγόροι υ̟οβάλλουν την ανωτέρω 

αίτηση, εφόσον ̟ληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες ̟ροϋ̟οθέσεις:  

α) Είναι κάτοχοι τίτλου σ̟ουδών ανώτατου εκ̟αιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδα̟ής 

ή αντίστοιχου τίτλου σ̟ουδών σχολών της αλλοδα̟ής, ̟ου συνοδεύεται α̟ό ̟ράξη 

αναγνώρισης του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή α̟ό ̟ιστο̟οιητικό αναγνώρισης του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

για την ισοτιµία ή/και την αντιστοιχία και  

β) ∆εν συντρέχουν τα κωλύµατα του άρθρου 8 του νόµου 3528/2007, ό̟ως 

α̟οδεικνύεται µε την ̟ροσκόµιση α̟οσ̟άσµατος ̟οινικού µητρώου.  

3. Ο αριθµός των υ̟οψήφιων διαµεσολαβητών ̟ου συµµετέχουν σε κάθε 

εκ̟αιδευτική ̟ερίοδο στα ̟ρογράµµατα βασικής εκ̟αίδευσης δεν µ̟ορεί να 

υ̟ερβαίνει τους 18. Οι εκ̟αιδευτές δεν δύνανται να είναι λιγότεροι α̟ό δύο για 

κάθε εκ̟αιδευτική ̟ερίοδο. 

 

Άρθρο 7: Χώρος εκ̟αίδευσης 

1. Τα ̟ρογράµµατα βασικής εκ̟αίδευσης και µετεκ̟αίδευσης γίνονται σε ειδικό 

χώρο, ο ο̟οίος διαθέτει τουλάχιστον τρείς χωριστές αίθουσες διδασκαλίας και 

ειδικότερα δύο αίθουσες κατάλληλες για τη διεξαγωγή των µαθηµάτων και 

̟ροσοµοιώσεων και µία αίθουσα διαλέξεων.  

2. Οι εν λόγω αίθουσες διδασκαλίας ̟ρέ̟ει να έχουν ε̟αρκή υλικοτεχνική υ̟οδοµή 

και να είναι κατάλληλες για το σκο̟ό της εκ̟αίδευσης, ειδικότερα ̟ρέ̟ει να 

διαθέτουν κατ' ελάχιστον τον ̟αρακάτω εξο̟λισµό:  



α) ένα διαφανοσκό̟ειο (overhead projector) και µία οθόνη ̟ροβολής για 

δυναµικότητα 15 καταρτιζοµένων ή ο̟οιοδή̟οτε άλλο µέσο ̟ροβολής ήχου και 

εικόνας.  

β) Πίνακα ανά αίθουσα.  

γ) Φωτοαντιγραφικό Μηχάνηµα.  

δ) Μία τηλεόραση και ένα µαγνητοσκό̟ιο ή µία συσκευή ανα̟αραγωγής ψηφιακών 

δίσκων(video ή DVD player).  

ε) Τρα̟έζια και καθίσµατα ανά αίθουσα, αναλόγου αριθµού µε τη δυναµικότητα της 

αίθουσας. 

 

Άρθρο 8: Σύστηµα ελέγχου – αξιολόγησης 

1. Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση του υ̟ό αδειοδότηση Φορέα γίνεται µε α̟όφαση 

της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών του άρθρου 6 του νόµου 3898/2010, 

βάσει των ακόλουθων τεσσάρων αξόνων κριτηρίων:  

Α. Οργάνωση, Λειτουργία - Παρεχόµενη Κατάρτιση  

Β. ∆ιευθυντικό, ∆ιοικητικό & Ε̟ιστηµονικό Προσω̟ικό  

Γ. Υλικοτεχνική Υ̟οδοµή  

∆. Συνέντευξη µε τον ∆ιευθυντή Κατάρτισης  

2. Κάθε άξονας κριτηρίων α̟οτελείται α̟ό ε̟ί µέρους ̟αραµέτρους µε 

διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας και κλίµακα βαθµολογίας α̟ό 1 έως 100. Τα 

κριτήρια, οι ̟αράµετροι, οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας και ο τρό̟ος 

βαθµολόγησης α̟οτυ̟ώνονται στο Έντυ̟ο Ελέγχου, το ο̟οίο α̟οτελεί 

ανα̟όσ̟αστο µέρος της α̟όφασης της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών 

του άρθρου 6 του νόµου 3898/2010.  

3. Η συνολική βαθµολογία συντίθεται α̟ό τέσσερις ε̟ιµέρους βαθµούς, οι ο̟οίοι 

α̟οτυ̟ώνουν την αξιολόγηση:  

- οργάνωσης, λειτουργίας/̟αρεχόµενης κατάρτισης,  

- του διευθυντικού, διοικητικού και ε̟ιστηµονικού ̟ροσω̟ικού  

- της ε̟άρκειας και ̟οιότητας της υλικοτεχνικής υ̟οδοµής,  

- της συνέντευξης.  

4. Οι τέσσερις βαθµοί συµµετέχουν στη συνολική βαθµολογία µε συντελεστές 

βαρύτητας ̟ου α̟οτυ̟ώνονται στον ε̟όµενο ̟ίνακα:  

ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

0,35 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

0,3 

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 0,3 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 0,05 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΦΟΡΕΑ Μ - 0,35Α + 0,3Β + 0,3Γ + 0,05∆ 

 

5. Τα κριτήρια αξιολόγησης ελέγχονται, α̟οτυ̟ώνονται και βαθµολογούνται κατά 

̟ερί̟τωση, σύµφωνα µε τον ακόλουθο ̟ίνακα:  

ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΥ 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Α.1. Οργάνωση και λειτουργία  



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.2. Παρεχόµενη κατάρτιση 

Β. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Β. 1. ∆ιευθυντής Φορέα  
Β. 2. ∆ιευθυντής Κατάρτισης  
Β. 3. Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης 
Β. 4. Υ̟εύθυνος κοινωνικά ευάλωτων 
οµάδων 

Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ Γ. Κτιριακή υ̟οδοµή/εξο̟λισµός 

∆. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆. Συνέντευξη 

 

6. Ο τελικός βαθµός κάθε άξονα κριτηρίων ̟ροκύ̟τει α̟ό το µέσο όρο των βαθµών 

των µελών της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών, ύστερα α̟ό τη διενέργεια 

ε̟ιτό̟ιου ελέγχου στον Φορέα και συνέντευξη µε τον ∆ιευθυντή Κατάρτισης. 

 

Άρθρο 9: ∆ιαχείριση αλλαγών στοιχείων του Φορέα 

1. Ως αλλαγή ή µεταβολή ορίζεται κάθε τρο̟ο̟οίηση, αντικατάσταση, µετατρο̟ή ή 

συµ̟λήρωση των ε̟ιµέρους στοιχείων των νοµικών και λοι̟ών υ̟οχρεώσεων, της 

κτιριακής και υλικοτεχνικής υ̟οδοµής, του διευθυντικού, ε̟ιστηµονικού και 

διοικητικού ̟ροσω̟ικού του Φορέα.  

2. Ο Φορέας ̟ου έχει ήδη αδειοδοτηθεί υ̟οβάλλει στην υ̟ηρεσία του άρθρου 7 του 

νόµου 3898/2010 αίτηση µε τις αιτούµενες αλλαγές ή µεταβολές, η ο̟οία 

συνοδεύεται µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 3 του 

̟αρόντος.  

3. Η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών του άρθρου 6 του νόµου 3898/2010 

̟ροβαίνει σε σχετικό έλεγχο και βαθµολόγηση της νέας κατάστασης, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 8 του ̟αρόντος. 

 

Άρθρο 10: Κυρώσεις 

1. Αν δια̟ιστωθεί ότι, ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί η αδειοδότηση και λειτουργία του 

Φορέα, στον φάκελο του άρθρου 3 του ̟αρόντος δηλώθηκαν ή κατατέθηκαν στοιχεία 

ψευδή ή α̟οκρύφθηκαν τα αληθή, ο Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 

Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, ύστερα α̟ό εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης 

∆ιαµεσολαβητών του άρθρου 6 του νόµου 3898/2010, ανακαλεί οριστικά την άδεια 

λειτουργίας του Φορέα. Στην ̟ερί̟τωση δε ̟ου η ως άνω ̟αράβαση θα είχε µεν ως 

συνέ̟εια τη χορήγηση της άδειας, αλλά µε βαθµολογία χαµηλότερη της 

ε̟ιτευχθείσας, ο Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, 

ύστερα α̟ό εισήγηση της ίδιας Ε̟ιτρο̟ής, ανακαλεί οριστικά ή ̟ροσωρινά την 

άδεια λειτουργίας.  

2. Σε ̟ερί̟τωση µη τήρησης των νόµιµων υ̟οχρεώσεων του Φορέα κατά το στάδιο 

λειτουργίας του, ο Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων 

∆ικαιωµάτων, ύστερα α̟ό εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών 

του άρθρου 6 του νόµου 3898/2010, δύναται να ε̟ιβάλλει για κάθε ̟αράβαση, 

ανάλογα µε τη βαρύτητα της ̟αράβασης, το βαθµό υ̟αιτιότητας των οργάνων του 

και την τυχόν ύ̟αρξη υ̟οτρο̟ής, µία α̟ό τις ̟αρακάτω κυρώσεις:  

α) χρηµατικό ̟ρόστιµο α̟ό 5.000 µέχρι 30.000 ευρώ ή  

β) ̟ροσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας του Φορέα.  



3. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις ε̟ιβάλλονται µε αιτιολογηµένη α̟όφαση µετά 

α̟ό έγγραφη κλήτευση του Φορέα για ̟αροχή εξηγήσεων 

 

Άρθρο 11:  

Προσαρτάται και α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟αρόντος διατάγµατος το 

κάτωθι ̟αράρτηµα:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Περιεχόµενο βασικής εκ̟αίδευσης -κατάρτισης διαµεσολαβητών 

ΜΕΡΟΣ Α' ΘΕΩΡΙΑ 

Ι. Εισαγωγή και Γενικές Αρχές της διαµεσολάβησης  

1. Αναφορά στον ορισµό και σε κοινοτικά και αλλοδα̟ά κείµενα.  

2. Γενικά για τη σηµασία της διαµεσολάβησης, το σκο̟ό της ως διαδικασίας, τις 

φάσεις αυτής και το ρόλο του διαµεσολαβητή.  

3. ∆ιάκριση της διαµεσολάβησης α̟ό µορφές δικαστικών διαδικασιών και άλλους 

εναλλακτικούς τρό̟ους ε̟ίλυσης των διαφορών.  

4. Πεδίο εφαρµογής της διαµεσολάβησης - Νοµικό ̟λαίσιο, εθνικό, κοινοτικό.  

 

ΙΙ. Εξέλιξη της διαδικασίας  

1. Προετοιµασία (δηµιουργία φακέλου)  

2. Φάσεις της διαµεσολάβησης (Σύµβαση - συλλογή στοιχείων - ανάλυση 

συµφερόντων - εκτίµηση των εναλλακτικών λύσεων - τελική συµφωνία).  

3. Ενδιάµεσες διαδικαστικές ιδιαιτερότητες (διάλογος µε κάθε µέρος - διάλογος µε 

όλα τα µέρη - συµµετοχή τρίτων).  

 

ΙΙΙ. Τεχνικές δια̟ραγµάτευσης και ε̟ικοινωνίας  

1. Γενικές αρχές ανάλυσης της δια̟ραγµάτευσης  

2. Μέθοδος δια̟ραγµάτευσης, ό̟ως διαισθητική, διανεµητική, ολοκληρωµένη βάσει 

συµφερόντων και θέσεων αξιώσεων.  

3. Εισαγωγικά ̟ερί ε̟ικοινωνίας.  

4. Τεχνικές ε̟ικοινωνίας και ̟αρέµβασης, ό̟ως ακρόαση, ̟αράφραση, υ̟οβολή 

ερωτήσεων, ̟λαισίωση.  

5. Τεχνικές ανά̟τυξης και αξιολόγησης γνώσεων, ό̟ως τεχνική δηµιουργικότητας, 

ανάλυση κινδύνων, υ̟ερ̟ήδηση καταστάσεων και αντιστάσεων, φραγµών, 

ανισότητα δυνάµεων, κλιµάκωση έντασης).  

 

IV. Ανάλυση συγκρούσεων  

1. Θεωρία των συγκρούσεων.  

2. Τύ̟ος συγκρούσεων.  

3. Παράγοντες, δυναµική και ανάλυση συγκρούσεων.  

4. Φάσεις κλιµάκωσης.  

5. Τεχνικές ̟αρέµβασης.  

 

V. Το δίκαιο της διαµεσολάβησης  



1. Προϋ̟οθέσεις ̟λαισίου (συµφωνία διαµεσολάβησης, ζητήµατα ευθύνης, ζητήµατα 

αµοιβής).  

2. ∆εοντολογία και εµ̟ιστευτικότητα.  

3. ∆ιάκριση καθηκόντων µεσολαβητή και νοµικού συµ̟αράσταση µερών. 

Συνεργασία.  

 

VI. Εισαγωγή στη θεωρία της ̟ροσω̟ικότητας  

1. ∆οµές.  

2. Βασικές αρχές ατοµικής και οµαδικής ψυχολογίας. 

 

VII. Ε̟ίγνωση ίδιου ρόλου  

1. Θεωρία του ρόλου  

2. Η διαµεσολάβηση ως συµ̟εριφορά (αξιολόγηση, σεβασµός, ε̟αγγελµατική 

α̟οστασιο̟οίηση, ουδετερότητα στη σύγκρουση, ̟αραµερισµός ίδιων 

συναισθηµάτων, διασύνδεση).  

3. Ε̟ιλογή µορφής διαµεσολάβησης ό̟ως συνδροµής, κατεύθυνσης, διαµόρφωσης, 

εκτίµησης.  

4. Η ισχύς και το έλλογο στη διαµεσολάβηση.  

 

ΜΕΡΟΣ Β' ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

1. Προσω̟ική και οµαδική εµ̟ειρία  

2. Πρακτική ε̟ί τεχνικών.  

3. Χρησιµο̟οίηση ρόλων. Προσοµοίωση.  

4. Οµαδική εργασία. 

5. Ε̟εξεργασία υ̟όθεσης.  

6. Εξετάσεις.  

 

ΜΕΡΟΣ Γ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Πιστο̟οίηση γνώσεων - Προφορικές και γρα̟τές εξετάσεις. 

 

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις του ̟αρόντος ισχύουν α̟ό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

Στον Υ̟ουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, αναθέτουµε 

τη δηµοσίευση και εκτέλεση του ̟αρόντος διατάγµατος. 

 

Αθήνα, 28 Νοεµβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 

Κάρολος Γρ. Πα̟ούλιας 

 

Οι Υ̟ουργοί 

Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης 



και Ναυτιλίας 

Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης 

και Θρησκευµάτων 

Άννα ∆ιαµαντο̟ούλου 

 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 

και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων 

Μιλτιάδης Πα̟αϊωάννου 

 


