
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ 

 

Στον ̟αρόντα κώδικα δεοντολογίας καθορίζονται ορισµένες αρχές, τις ο̟οίες οι ε̟ιµέρους 

διαµεσολαβητές µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν οικειοθελώς να τηρούν, υ̟ό δική τους ευθύνη. Ο ̟αρών 

κώδικας µ̟ορεί να τηρείται σε κάθε είδους διαµεσολάβηση σε αστικές και εµ̟ορικές υ̟οθέσεις. 

Οι φορείς ̟ου ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες διαµεσολάβησης δύνανται οµοίως να δεσµευθούν ότι θα 

τηρούν τον ̟αρόντα κώδικα, ζητώντας α̟ό τους διαµεσολαβητές ̟ου ενεργούν υ̟ό την αιγίδα 

τους να τον εφαρµόζουν. Οι εν λόγω φορείς έχουν τη δυνατότητα να ̟αρέχουν ̟ληροφορίες για 

τα µέτρα ̟ου λαµβάνουν ̟ροκειµένου να ̟ροάγουν την τήρηση του κώδικα α̟ό ε̟ιµέρους 

διαµεσολαβητές µε διάφορους τρό̟ους, ό̟ως ε̟ιµόρφωση, αξιολόγηση και ̟αρακολούθηση. 

Για τους σκο̟ούς του ̟αρόντος κώδικος, η διαµεσολάβηση ορίζεται ως κάθε διαρθρωµένη 

διαδικασία, ανεξαρτήτως ονοµασίας, κατά την ο̟οία δύο ή ̟ερισσότερα µέρη συµφωνούν να 

αναθέσουν σε κά̟οιον τρίτο, ο ο̟οίος εφεξής καλείται «διαµεσολαβητής», να τα βοηθήσει να 

ε̟ιλύσουν µία διαφορά ̟ου έχει ανακύψει µεταξύ τους. 

Η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας δεν θίγει την εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας και των 

κανόνων ̟ου διέ̟ουν την άσκηση ε̟ιµέρους ε̟αγγελµάτων. 

Οι φορείς ̟ου ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες διαµεσολάβησης ενδέχεται να ε̟ιθυµούν να ε̟εξεργασθούν 

λε̟τοµερέστερους κώδικες, ̟ροσαρµοσµένους στις ειδικές ̟εριστάσεις ή στα είδη 

διαµεσολάβησης ̟ου ̟ροσφέρουν, καθώς ε̟ίσης για ειδικούς τοµείς διαµεσολάβησης, ό̟ως οι 

οικογενειακές ή καταναλωτικές διαφορές. 

 

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ 

1.1 Προσόντα 

Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να είναι κατηρτισµένος και να διαθέτει ειδικές γνώσεις σε 

θέµατα διαµεσολάβησης. Στους ̟αράγοντες ̟ου λαµβάνονται υ̟όψη εν ̟ροκειµένω 

̟εριλαµβάνονται η κατάλληλη ε̟αγγελµατική κατάρτιση και η διαρκής ενηµέρωση 

της εκ̟αίδευσης και της ̟ρακτικής τους εξάσκησης όσον αφορά τις δεξιότητες 

διαµεσολάβησης, λαµβανοµένων υ̟όψη των τυχόν σχετικών ̟ροτύ̟ων ή 

συστηµάτων δια̟ίστευσης. 

 

1.2 ∆ιορισµός 

Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να συνεννοείται µε τα µέρη σχετικά µε τις κατάλληλες 

ηµεροµηνίες για τη διεξαγωγή της διαµεσολάβησης. Πριν α̟οδεχθεί τον διορισµό 



του, ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να βεβαιωθεί ότι διαθέτει τις γνώσεις και τα ̟ροσόντα 

̟ου α̟αιτούνται για τη διεξαγωγή της διαµεσολάβησης και, εφόσον του ζητηθεί, 

̟αρέχει στα µέρη ̟ληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την ̟είρα του. 

 

1.3 Αµοιβή 

Ο διαµεσολαβητής οφείλει σε κάθε ̟ερί̟τωση να ̟αρέχει στα µέρη ̟λήρη ενηµέρωση 

για τον τρό̟ο αµοιβής του ̟ου σκο̟εύει να εφαρµόσει, εκτός αν οι σχετικές 

̟ληροφορίες έχουν ήδη ̟αρασχεθεί. Ο διαµεσολαβητής δεν α̟οδέχεται την 

α̟οστολή του ̟ροτού όλα τα µέρη της εκάστοτε διαφοράς συµφωνήσουν µε τις αρχές 

̟ου ισχύουν για την αµοιβή του. 

 

1.4 Προώθηση των υ̟ηρεσιών του διαµεσολαβητή 

Ο διαµεσολαβητής δύναται να ̟ροάγει τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ροσφέρει, υ̟ό τον όρο ότι 

ενεργεί κατά τρό̟ο ε̟αγγελµατικό, ειλικρινή και αξιο̟ρε̟ή. 

 

2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ  

2.1. Ανεξαρτησία 

Τυχόν ̟εριστάσεις οι ο̟οίες ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν ή εγείρουν υ̟όνοιες ότι 

ε̟ηρεάζουν την ανεξαρτησία του διαµεσολαβητή ή δηµιουργούν σύγκρουση 

συµφερόντων ̟ρέ̟ει να γνωστο̟οιούνται α̟ό τον διαµεσολαβητή στα µέρη ̟ριν την 

ανάληψη των καθηκόντων του ή την συνέχιση της άσκησης αυτών. 

Οι εν λόγω ̟εριστάσεις ̟εριλαµβάνουν: 

• κάθε ̟ροσω̟ική ή ε̟αγγελµατική σχέση µε ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα µέρη 

• ο̟οιοδή̟οτε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, άµεσο ή έµµεσο, α̟ό την έκβαση 

της διαµεσολάβησης 

• το γεγονός ότι ο διαµεσολαβητής ή άλλο στέλεχος της εταιρείας για την 

ο̟οία εργάζεται έχει ενεργήσει κατά το ̟αρελθόν υ̟ό άλλη ιδιότητα ̟λην του 

διαµεσολαβητή για ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα µέρη. 

Σε τέτοιες ̟ερι̟τώσεις ο διαµεσολαβητής ε̟ιτρέ̟εται να α̟οδεχθεί να αναλάβει 

καθήκοντα διαµεσολαβητή ή να εξακολουθήσει να τα ασκεί µόνον εφόσον είναι 

βέβαιος ότι είναι σε θέση να διεξαγάγει τη διαµεσολάβηση µε ̟λήρη ανεξαρτησία, 

ούτως ώστε να διασφαλίζεται ̟λήρης αµεροληψία, και µε τη ρητή συγκατάθεση των 

µερών. 



Η υ̟οχρέωση γνωστο̟οίησης τέτοιων ̟εριστάσεων ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαµεσολάβησης. 

 

2.2. Αµεροληψία 

Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να ενεργεί διαρκώς και να δίδει την εντύ̟ωση ότι ενεργεί 

µε αµεροληψία έναντι των µερών και να µεριµνά για την ισότιµη εξυ̟ηρέτηση όλων 

των µερών στο ̟λαίσιο της διαµεσολάβησης. 

 

3. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ 

3.1 ∆ιαδικασία 

Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να λαµβάνει µέριµνα ούτως ώστε τα µέρη της 

διαµεσολάβησης να κατανοούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, καθώς και τον 

ρόλο του διαµεσολαβητή και των µερών. 

Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να βεβαιωθεί, ιδίως, ότι ̟ριν α̟ό την έναρξη της 

διαµεσολάβησης τα µέρη έχουν κατανοήσει και συµφωνήσει ρητώς τους όρους και τις 

̟ροϋ̟οθέσεις της συµφωνίας διαµεσολάβησης, συµ̟εριλαµβανοµένων ιδίως των 

διατάξεων ̟ου ενδεχοµένως διέ̟ουν τις υ̟οχρεώσεις εχεµύθειας ̟ου βαρύνουν τον 

διαµεσολαβητή και τα µέρη. 

Κατό̟ιν αιτήσεως των µερών, η συµφωνία διαµεσολάβησης µ̟ορεί να καταρτισθεί 

γρα̟τώς. 

Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να φροντίζει για την ̟ροσήκουσα διεξαγωγή της 

διαδικασίας, λαµβάνοντας υ̟όψη τα δεδοµένα της εκάστοτε υ̟όθεσης, 

συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟ιθανών ανισορρο̟ιών ισχύος, τυχόν ε̟ιθυµιών ̟ου 

έχουν εκφράσει τα µέρη, των εφαρµοστέων κανόνων και της ανάγκης για ταχεία 

ε̟ίλυση της διαφοράς. Τα µέρη µ̟ορούν να συµφωνήσουν µε τον διαµεσολαβητή, µε 

̟αρα̟οµ̟ή σε κά̟οιο σύνολο κανόνων ή µε άλλον τρό̟ο, τον τρό̟ο διεξαγωγής της 

όλης διαδικασίας. 

Αν το κρίνει σκό̟ιµο, ο διαµεσολαβητής δύναται να ακροασθεί έκαστο µέρος 

χωριστά. 

 

3.2 Ευθυδικία 

Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να διασφαλίζει ότι όλα τα µέρη έχουν ε̟αρκείς 

δυνατότητες συµµετοχής στη διαδικασία. 



Ο διαµεσολαβητής, ̟ρέ̟ει να ενηµερώσει τα µέρη και δύναται να ̟ερατώσει τη 

διαµεσολάβηση εφόσον: 

• ε̟έρχεται διευθέτηση της διαφοράς η ο̟οία, κατά την κρίση του 

διαµεσολαβητή, φαίνεται ανεφάρµοστη ή ̟αράνοµη, µε γνώµονα τα δεδοµένα 

της υ̟όθεσης και την ικανότητα του διαµεσολαβητή να διατυ̟ώσει µια τέτοια 

κρίση· ή 

• ο διαµεσολαβητής θεωρεί ότι η συνέχιση της διαµεσολάβησης είναι α̟ίθανο 

να οδηγήσει σε διευθέτηση της διαφοράς. 

 

3.3 Περάτωση της διαδικασίας 

Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να λάβει κάθε ̟ρόσφορο µέτρο ̟ροκειµένου να 

διασφαλισθεί ότι η διευθέτηση ̟ου ενδεχοµένως θα εξευρεθεί για την ε̟ίλυση της 

διαφοράς είναι ̟ροϊόν γνώσης και εµ̟εριστατωµένης συναίνεσης όλων των µερών, 

καθώς ε̟ίσης ότι όλα τα µέρη κατανοούν τους όρους της συµφωνίας. 

Τα µέρη είναι ελεύθερα ανά ̟άσα στιγµή να α̟οχωρήσουν α̟ό την διαδικασία 

διαµεσολάβησης χωρίς αιτιολογία. 

Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει, κατό̟ιν αιτήσεως των µερών και εντός των ορίων της 

εντολής του, να ενηµερώσει τα µέρη για το ̟ώς µ̟ορούν να ε̟ισηµο̟οιήσουν τη 

µεταξύ τους συµφωνία και για το ̟ώς µ̟ορούν να την καταστήσουν εκτελεστή. 

 

4. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Ο διαµεσολαβητής ̟ρέ̟ει να τηρεί α̟όρρητες όλες τις ̟ληροφορίες οι ο̟οίες έχουν 

̟ροκύψει εκ της διαµεσολάβησης ή σε σχέση µε αυτήν, συµ̟εριλαµβανοµένου του 

γεγονότος ότι ̟ρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί διαµεσολάβηση, εκτός αν είναι 

υ̟οχρεωµένος να ̟ράξει άλλως δυνάµει διάταξης νόµου ή για λόγους δηµόσιας 

τάξης. Κάθε ̟ληροφορία η ο̟οία κοινολογείται εµ̟ιστευτικά στον διαµεσολαβητή 

α̟ό ένα µέρος δεν ε̟ιτρέ̟εται να κοινολογείται στα άλλα µέρη, εκτός αν ̟αρέχεται 

σχετική συγκατάθεση ή η κοινολόγηση της εκάστοτε ̟ληροφορίας είναι υ̟οχρεωτική 

βάσει του νόµου. 


