
ΥΑ 34802 οικ./24.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1363/26.4.2012) 

Κανονισµός λειτουργίας της ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων υ̟οψήφιων διαµεσολαβητών 

και καθορισµός της διαδικασίας ελέγχου των φορέων κατάρτισης 

διαµεσολαβητών και των δια̟ιστευµένων διαµεσολαβητών 

 

Ο Υ̟ουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων 

 

Έχοντας υ̟όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του N. 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. Το γεγονός ότι α̟ό τις διατάξεις αυτής της α̟όφασης δεν ̟ροκαλείται δα̟άνη εις 

βάρος του κρατικού ̟ροϋ̟ολογισµού, α̟οφασίζουµε: 

 

Α. Εγκρίνουµε τον Κανονισµό Λειτουργίας της ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων του άρθρου 

6 ̟αρ. 3 του νόµου 3898/2010 ως εξής: 

 

Άρθρο 1 

Σύνθεση 

Η ε̟ιτρο̟ή εξετάσεων α̟οτελείται α̟ό δύο µέλη της Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης 

∆ιαµεσολαβητών, τα ο̟οία ορίζει ο Πρόεδρος της τελευταίας, και έναν δικαστικό 

λειτουργό, ο ο̟οίος ορίζεται σύµφωνα µε τη διάταξη της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 

41 του Ν. 1756/1988 και ̟ροεδρεύει της εν λόγω ε̟ιτρο̟ής. 

 

Άρθρο 2 

Συγκρότηση − Γραµµατειακή υ̟οστήριξη 

Η ε̟ιτρο̟ή εξετάσεων συνεδριάζει κατά την ̟ερίοδο των εξετάσεων. Για τη 

γραµµατειακή υ̟οστήριξη του έργου της ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων η Ολοµέλεια των 

Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων ή κατό̟ιν εξουσιοδοτήσεως αυτής, ο 

Πρόεδρός 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 αρχείου σε ηλεκτρονική ή άλλη µορφή των 

α̟οφάσεων της ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων και του ̟άσης φύσεως υλικού. 

 

Άρθρο 3 

Αρµοδιότητες 

Η ε̟ιτρο̟ή εξετάσεων είναι αρµόδια και έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των 

γρα̟τών και ̟ροφορικών εξετάσεων και τη βαθµολόγηση των εξεταζοµένων ̟ρος το 

σκο̟ό της ̟ιστο̟οίησης των υ̟οψήφιων διαµεσολαβητών. 

 

Άρθρο 4 

Τρό̟ος, κριτήρια, ̟ροϋ̟οθέσεις και όροι εξετάσεων ενώ̟ιον της ε̟ιτρο̟ής 

εξετάσεων 

1. Οι εξετάσεις των υ̟οψήφιων διαµεσολαβητών διενεργούνται σε ̟ανελλήνιο 

ε̟ί̟εδο τουλάχιστον µία φορά ετησίως κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής. Ο τό̟ος ο 

χρόνος και ο τρό̟ος διεξαγωγής των εξετάσεων καθορίζονται µε α̟όφαση της 

Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών, η ο̟οία κοινο̟οιείται στους 

αδειοδοτούµενους φορείς κατάρτισης και δηµοσιεύεται στην οικεία ιστοσελίδα του 

Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων. 

2. Προϋ̟όθεση για τη συµµετοχή των υ̟οψηφίων στις εξετάσεις είναι η υ̟οβολή 

ενώ̟ιον της ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων σχετικής αίτησης, η ο̟οία ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται 

α̟ό ̟ιστο̟οιητικό του φορέα κατάρτισης, στο ο̟οίο βεβαιώνεται ότι οι υ̟οψήφιοι 

διαµεσολαβητές έχουν λάβει τη βασική εκ̟αίδευση και κατάρτιση, κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 3 του ̟.δ. 123/2011. 

3. Στις γρα̟τές εξετάσεις οι υ̟οψήφιοι διαγωνίζονται σε ανάλυση υ̟όθεσης 

διαµεσολάβησης ή σε ̟ολλα̟λής ε̟ιλογής ερωτηµατολόγιο ε̟ί της ύλης ̟ου 

καθορίζεται στο Παράρτηµα Α, Μέρος Α΄ Θεωρία του ̟.δ. 123/2011. Εάν ένας α̟ό 

τους υ̟οψήφιους δεν είναι ̟αρών στην αίθουσα κατά την στιγµή της έναρξης 

εκφώνησης των θεµάτων α̟οκλείεται α̟ό την εξέταση. Οι υ̟οψήφιοι γράφουν σε 

οµοιόµορφο χαρτί, ̟ου τους χορηγείται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή εξετάσεων και φέρει τη 

µονογραφή ενός εκ των µελών της ε̟ιτρο̟ής. Το γρα̟τό δεν ̟ρέ̟ει να φέρει στο 

σώµα αυτού υ̟ογραφή ή άλλο διακριτικό γνώρισµα ̟λην των ατοµικών στοιχείων 

του υ̟οψηφίου στο ̟άνω αριστερό µέρος της ̟ρώτης σελίδας του γρα̟τού. Αφού 

γίνει η ̟αραβολή µε ε̟ίδειξη του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου 

α̟οδεικτικού ταυτο̟ροσω̟ίας, οι ενδείξεις των ατοµικών στοιχείων του 



καλύ̟τονται µε αδιαφανή ταινία, η ο̟οία δεν αφαιρείται ̟αρά µε την 

οριστικο̟οίηση της βαθµολογίας. Οι υ̟οψήφιοι ̟ρέ̟ει να συγκεντρώσουν 

βαθµολογία άνω των εξήντα ̟έντε (65) µονάδων (σε κλίµακα 100), η ο̟οία 

̟ροκύ̟τει α̟ό τον µέσο όρο της βαθµολογίας των τριών µελών της ε̟ιτρο̟ής 

εξετάσεων. Η βαθµολόγηση ολοκληρώνεται σε εύλογο χρόνο α̟ό την ̟αράδοση των 

γρα̟τών. 

4. Μετά την ολοκλήρωση των γρα̟τών εξετάσεων κατά τα οριζόµενα στην 

̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, οι ε̟ιτυχόντες σε αυτές υ̟οψήφιοι καλούνται σε 

̟ροφορικές εξετάσεις ενώ̟ιον της ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων ̟ρος δια̟ίστωση της 

διαµεσολαβητικής ικανότητας. Οι ̟ροφορικές εξετάσεις συνίστανται στην εξέταση 

των υ̟οψηφίων ε̟ί των τεχνικών της διαµεσολάβησης µε χρησιµο̟οίηση ρόλων και 

̟ροσοµοιώσεων κατά τα συνήθη ̟ρότυ̟α ̟ου εφαρµόζονται διεθνώς. Η ε̟ίδοση 

των υ̟οψηφίων στις ̟ροφορικές εξετάσεις αξιολογείται µε συγκεκριµένο «µοντέλο» 

αξιολόγησης (Assessment Instrument), το ο̟οίο είναι ειδικό έντυ̟ο, ̟ου συντάσσει η 

Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών και ̟εριλαµβάνει ̟ίνακες, στους ο̟οίους 

α̟οτυ̟ώνονται αναλυτικά οι µορφές α̟αγορευµένης συµ̟εριφοράς στη 

διαµεσολάβηση, οι α̟αιτούµενες διαµεσολαβητικές ικανότητες και δεξιότητες ̟ου 

̟ρέ̟ει να διαθέτουν οι υ̟οψήφιοι και η ε̟αρκής ή µη  αντα̟όκριση του υ̟οψηφίου 

σε κάθε µία α̟ό αυτές. Ε̟άρκεια συντρέχει, όταν ο υ̟οψήφιος διαµεσολαβητής έχει 

αντα̟οκριθεί ε̟ιτυχώς σε ̟λέον του ηµίσεως των α̟αιτούµενων διαµεσολαβητικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων βάσει του µοντέλου αξιολόγησης και δεν έχει ε̟ιδείξει 

ουδεµία µορφή α̟αγορευµένης συµ̟εριφοράς. 

5. Η α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής Εξετάσεων γνωστο̟οιείται στην Ε̟ιτρο̟ή 

Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών, στην ο̟οία υ̟οβάλλεται και ο σχετικός φάκελος του  

κάθε υ̟οψηφίου. 

6. Ο κάθε υ̟οψήφιος διαµεσολαβητής, µετά α̟ό σχετική αίτηση ̟ου υ̟οβάλλεται 

ενώ̟ιον της ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων, µ̟ορεί να λάβει γνώση των γρα̟τών του και των 

α̟οτελεσµάτων των ̟ροφορικών εξετάσεων, χωρίς να έχει δικαίωµα 

αναβαθµολόγησης. 

7. Για την ε̟ίλυση ο̟οιουδή̟οτε ζητήµατος ανακύ̟τει σχετικά µε την εφαρµογή ή 

ερµηνεία του ̟αρόντος άρθρου αρµοδιότητα έχει η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης 

∆ιαµεσολαβητών. 

 

Άρθρο 5 



Τήρηση αρχείων 

Η ε̟ιτρο̟ή ̟ιστο̟οίησης διαµεσολαβητών τηρεί σε ηλεκτρονική ή άλλη µορφή 

αρχείο των α̟οφάσεων της Ε̟ιτρο̟ής εξετάσεων και του ̟άσης φύσεως υλικού. 

 

Β. Καθορίζουµε τη διαδικασία ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών 

και των δια̟ιστευµένων διαµεσολαβητών ως εξής: 

 

Άρθρο 1 

Έλεγχος φορέων κατάρτισης 

1. Ο φορέας κατάρτισης διαµεσολαβητών υ̟οβάλλει στην Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης 

∆ιαµεσολαβητών κάθε έτος έκθεση αναφορικά µε τη βασική εκ̟αίδευση και 

κατάρτιση των υ̟οψήφιων διαµεσολαβητών, τη µετεκ̟αίδευση των 

διαµεσολαβητών, τον αριθµό των συµµετεχόντων, ε̟ιτυχόντων και α̟οτυχόντων 

στις εξετάσεις, καθώς και τα ονοµατε̟ώνυµα, τις ιδιότητες και τα α̟οδεικτικά τίτλων 

σ̟ουδών και εκ̟αιδευτικής ή ε̟αγγελµατικής εµ̟ειρίας των εκ̟αιδευτών 

διαµεσολαβητών. Ε̟ίσης υ̟οβάλλει βεβαίωση ότι τηρεί κατά τη λειτουργία του τις 

̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο ̟δ 123/2011.  

2. Η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών µ̟ορεί να ζητεί την ̟αροχή 

̟ληροφοριών για τα θέµατα της ̟ρώτης ̟αραγράφου και να ̟ροβαίνει σε ε̟ιτό̟ιο 

έλεγχο ̟ρος δια̟ίστωση της καλής λειτουργίας των φορέων κατάρτισης. 

 

Άρθρο 2 

Έλεγχος δια̟ιστευµένων διαµεσολαβητών 

Η Ε̟ιτρο̟ή Πιστο̟οίησης ∆ιαµεσολαβητών µ̟ορεί να ζητεί α̟ό τους 

δια̟ιστευµένους διαµεσολαβητές στοιχεία σχετικά µε την δραστηριότητα τους. 

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 

 


