ΥΑ 34801 οικ./24.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1363/26.4.2012)
Κανονισµός λειτουργίας της ε̟ιτρο̟ής ̟ιστο̟οίησης διαµεσολαβητών

Ο Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων

Έχοντας υ̟όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3898/2010 (Α΄ 211).
2. Την µε αριθµό 109087/12.11.2011 α̟όφαση του Υ̟ουργού ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων «Συγκρότηση Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης
∆ιαµεσολαβητών του άρθρου 6 ̟αρ. 1 του Ν. 3898/2010. (ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆. 436/2011).
3.

Την

υ̟’

αριθµ.

1/16.2.2012

α̟όφαση

της

Ε̟ιτρο̟ής

Πιστο̟οίησης

∆ιαµεσολαβητών του άρθρου 6 ̟αρ. 1 του Ν. 3898/2010.
4. Το γεγονός ότι α̟ό τις διατάξεις αυτής της α̟όφασης δεν ̟ροκαλείται δα̟άνη εις
βάρος του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού, α̟οφασίζουµε:

Εγκρίνουµε

τον

Κανονισµό

Λειτουργίας

της

Ε̟ιτρο̟ής

Πιστο̟οίησης

∆ιαµεσολαβητών του άρθρου 6 ̟αρ. 1 του Ν. 3898/2010 ως εξής:

Άρθρο 1
Σύνθεση − Προσόντα µελών
Η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών συγκροτείται α̟ό τον ̟ρόεδρο και
τέσσερα µέλη, καθώς και α̟ό ισάριθµους ανα̟ληρωτές τους Α̟ό αυτούς τρεις είναι
δια̟ιστευµένοι διαµεσολαβητές µε άρτια εκ̟αίδευση και ε̟αρκή εµ̟ειρία σε θέµατα
διαµεσολάβησης και δύο δικηγόροι, ̟ου υ̟οδεικνύονται α̟ό την Ολοµέλεια των
Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων.

Άρθρο 2
Συγκρότηση − Γραµµατειακή υ̟οστήριξη
Η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών συνεδριάζει ύστερα α̟ό ̟ρόσκληση του
Προέδρου, τακτικά µία φορά κάθε µήνα, και εκτάκτως, ύστερα α̟ό ̟ρόταση του
Προέδρου ή των 2/3 των µελών της Ε̟ιτρο̟ής, καθώς και κάθε φορά ̟ου ανακύ̟τει,
ύστερα α̟ό σχετική καταγγελία, ζήτηµα ελέγχου συµµόρφωσης των δια̟ιστευµένων
διαµεσολαβητών ̟ρος τον Κώδικα ∆εοντολογίας ή ζητείται η εισήγηση της α̟ό τον
Υ̟ουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων για την ε̟ιβολή

κυρώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 5 και 7 του νόµου 3898/2010. Η ̟ρόσκληση
για συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής γίνεται εγγράφως µε ε̟ιστολή, τηλεοµοιοτυ̟ία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεφωνική υ̟ηρεσία σύντοµου µηνύµατος.
Για τη γραµµατειακή υ̟οστήριξη του έργου της Ε̟ιτρο̟ής, η Ολοµέλεια των
Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων, ή κατό̟ιν εξουσιοδοτήσεως αυτής, ο
Πρόεδρος της διαθέτει τουλάχιστον έναν υ̟άλληλο µε τον ανα̟ληρωτή του. Σε κάθε
συνεδρίαση η γραµµατεία µεριµνά για τη σύνταξη της ηµερήσιας διάταξης και των
̟ρακτικών των συνεδριάσεων, στα ο̟οία καταγράφονται οι α̟όψεις της µειοψηφίας
και είναι αρµόδια για την τήρηση σε ηλεκτρονική ή άλλη µορφή των αναγκαίων
κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής αρχείων.

Άρθρο 3
Θητεία
Η θητεία των µελών της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών είναι τριετής µε
δυνατότητα ανανέωσης.

Άρθρο 4
Αρµοδιότητες
Οι αρµοδιότητες της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών είναι:
α) η ̟ιστο̟οίηση των υ̟οψήφιων διαµεσολαβητών,
β)

η

σύνταξη

ειδικού

εντύ̟ου

αξιολόγησης

εξετάσεων

των

υ̟οψήφιων

διαµεσολαβητών,
γ) ο έλεγχος για την τήρηση των υ̟οχρεώσεων των φορέων κατάρτισης
διαµεσολαβητών, καθώς και η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των υ̟ό αδειοδότηση
φορέων κατάρτισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του ̟.δ/τος 123/2011,
δ) ο έλεγχος της συµµόρφωσης των δια̟ιστευµένων διαµεσολαβητών ̟ρος τον
Κώδικα ∆εοντολογίας και
ε) η εισήγηση ̟ρος τον Υ̟ουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων
∆ικαιωµάτων για την ε̟ιβολή κυρώσεων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 5 και 7 του
νόµου 3898/2010.

Άρθρο 5
Αρµοδιότητες Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής

Ο Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών εκ̟ροσω̟εί την
Ε̟ιτρο̟ή ενώ̟ιον τρίτων, έχει την ευθύνη της λειτουργίας αυτής και ασκεί ̟ρος
τούτο τις αρµοδιότητες ̟ου ορίζει ο νόµος 3898/2010 και ιδίως:
α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Ε̟ιτρο̟ής, στις ο̟οίες και ̟ροεδρεύει,
β) καθορίζει την ηµερήσια διάταξη, γνωστο̟οιεί αυτήν στα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής
τουλάχιστον µία ηµέρα ̟ριν τη συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής και την υ̟οβάλλει για
έγκριση στα µέλη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Ε̟ιτρο̟ής. Τα µέλη ̟ριν τη
σύγκληση της µ̟ορούν να υ̟οβάλουν γρα̟τώς στον Πρόεδρο θέµατα, ̟ροκειµένου
να ̟εριληφθούν στην ηµερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, θέµατα ̟ου τίθενται ̟ρος
συζήτηση α̟ό τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
συζητούνται µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών,
γ) συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Ε̟ιτρο̟ής,
δ) αναθέτει ε̟ιµέρους αρµοδιότητες στα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής,
ε) ορίζει δύο α̟ό τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής, τα ο̟οία συµµετέχουν στην ε̟ιτρο̟ή
εξετάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 ̟αρ. 3 του νόµου 3898/2010,
στ) µεριµνά για την υ̟ογραφή των α̟οφάσεων της Ε̟ιτρο̟ής για την ̟ιστο̟οίηση
των υ̟οψήφιων διαµεσολαβητών και τη γνωστο̟οίηση των α̟οφάσεων αυτών,
ό̟ως α̟αιτείται,
ζ) έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του Κανονισµού Λειτουργίας της Ε̟ιτρο̟ής.

Άρθρο 6
Πιστο̟οίηση διαµεσολαβητών
Η α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών για την ̟ιστο̟οίηση ή
µη των διαµεσολαβητών είναι έγγραφη, υ̟ογράφεται α̟ό τον Πρόεδρο της
Ε̟ιτρο̟ής και ένα τακτικό µέλος αυτής οριζόµενο α̟ό τον Πρόεδρο και εκδίδεται
σύµφωνα µε την α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων.
Η

εν

λόγω

α̟όφαση

κοινο̟οιείται

σε

κάθε

ενδιαφερόµενο

υ̟οψήφιο

διαµεσολαβητή.

Άρθρο 7
Τήρηση αρχείων
Η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών τηρεί τα αναγκαία κατά την κρίση της
αρχεία σε ηλεκτρονική ή άλλη µορφή.

Άρθρο 8
Συνεδριάσεις − Α̟αρτία − Πλειοψηφία
Η

Ε̟ιτρο̟ή

Πιστο̟οίησης

∆ιαµεσολαβητών

συνεδριάζει

στο

Υ̟ουργείο

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων, εκτός εάν µε α̟όφαση του
Προέδρου αυτής οριστεί και άλλος τό̟ος συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις της είναι
µυστικές. Οι ανα̟ληρωτές του Προέδρου και των τακτικών µελών µετέχουν στις
συνεδριάσεις της Ε̟ιτρο̟ής χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκτός εάν ανα̟ληρώνουν τα
αντίστοιχα τακτικά µέλη, όταν αυτά α̟ουσιάζουν ή κωλύονται.
Όταν µε α̟όφαση του Προέδρου έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα στους
ανα̟ληρωτές για θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, οι ανα̟ληρωυές µετέχουν στη
συνεδρίαση µε δικαίωµα ψήφου ανεξάρτητα α̟ό την ̟αράλληλη ̟αρουσία των
αντίστοιχων µελών.
Α̟αιτούµενη α̟αρτία για τη λήψη των α̟οφάσεών της είναι η ̟αρουσία
τουλάχιστον τριών µελών της. Η ̟αρουσία του Προέδρου είναι ̟άντοτε
υ̟οχρεωτική. Οι α̟οφάσεις λαµβάνονται µε την α̟όλυτη ̟λειοψηφία των
̟αρόντων µελών, ενώ σε ̟ερί̟τωση ισοψηφίας υ̟ερισχύει η γνώµη του Πρόεδρου
της Ε̟ιτρο̟ής.

Άρθρο 9
Υ̟οβολή ετήσιας έκθεσης ̟ερί ̟ε̟ραγµένων
Η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών υ̟οχρεούται στο τέλος κάθε έτους να
υ̟οβάλει στον Υ̟ουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων
έκθεση ̟ερί των ̟ε̟ραγµένων της.
Η ισχύς της ̟αρούσας αρχίζει α̟ό τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η α̟όφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Α̟ριλίου 2012
Ο Υ̟ουργός
Μιλτιάδης Πα̟αϊωάννου

