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ΟΙ  ΣΕΛΙ∆ΕΣ  ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Σηµείωση: Θεωρούµε, ότι θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιµο, στη περίπτωση που το τεύχος του «∆ελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»
παραδίδεται στο Λογιστήριο της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε., να παραδίδεται  φωτοτυπία των ένθετων σελίδων ( 9 - 12 ) στην
Νοµική Υπηρεσία / στο Νοµικό Σύµβουλο / στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / στο Γενικό ∆ιευθυντή / στον Οικονοµικό
∆ιευθυντή προς ενηµέρωσή του / της και να αρχειοθετούνται για µελλοντική χρήση.

Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α  Σ Τ Η Ν  Κ Ρ Η Τ Η Μ Ε  Θ Ε Μ Α  :   « ∆ Ι Α Μ Ε Σ ΟΛ Α Β Η Σ Η  :  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ »

Το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας πραγµα-

τοποίησε Ηµερίδα στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Συγκεκριµένα στην

αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ικηγορικού Συλλόγου  Ηρακλείου την

30.11.2006 και την εποµένη (1.12.2006) στην αίθουσα εκδηλώσε-

ων του Επιµελητηρίου Χανίων µε οµιλητές τον κ. Απόστολο

Άνθιµο, ∆.Ν. ∆ικηγόρο Θεσσαλονίκης, ∆ιαιτητή στο Κέντρο

Επίλυσης  ∆ιαφορών επί Κοινοτικών Ονοµάτων, και  την κα Ιωάννα

Αναστασοπούλου, ∆.Ν. ∆ικηγόρο Αθηνών, ∆ιαµεσολαβήτρια δια-

πιστευµένη από το CEDR. 

Χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον για την διαµεσολάβηση είναι το γε-

γονός ότι την Ηµερίδα στα Χανιά παρακαλούθησαν και δηµοσιογράφοι

της τοπικής ηµερησίας εφηµερίδας «Χανιώτικα Νέα» και σχετικό ρε-

πορτάζ δηµοσιεύθηκε στο φύλλο της 3.12.2006  αλλά, και µεταδόθηκε

από τους Τηλεοπτικούς Σταθµούς «Κύδων» και «Νέα Κρήτη»

Ιδιαιτέρως ευχαριστούµε και από τη θέση αυτή τους Προέδρους

των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ηρακλείου, κ. Βασίλειο Λαµπρινό και κ.

∆ηµήτριο Ποντικάκη καθώς και τα µέλη των Συµβουλίων των

Συλλόγων αυτών, τόσο για την απαράµιλλη φιλοξενία τους όσο και

για την υποστήριξή τους στο νέο θεσµό της διαµεσολάβησης.

Χαρακτηριστική  επίσης  είναι  η εισαγωγική οµιλία του

κ. Γεωργίου Γιαχνάκη, Μέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου

Ηρακλείου κατά την έναρξη της Ηµερίδας, που έχει ως εξής : 

«Οι οικονοµικές σχέσεις έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί σήµε-

ρα, αναγκαία δηµιουργούν διαφορές που η επίλυσή τους, τις πε-

ρισσότερες φορές άγεται προς κρίση στην ∆ικαιοσύνη, µε συνέ-

πειες την οικονοµική αιµµοραγία, την καθυστέρηση στην εκκαθάρι-

ση των υποθέσεων και τις περισσότερες φορές στην διάρρηξη των

σχέσεων µεταξύ των διαδίκων. Αυτά τα αντιτιθέµενα συµφέροντα,

έχουν την δυνατότητα να λύσουν τις διαφορές των φιλικά χωρίς

την σπατάλη χρηµάτων και χρόνου; Θα µπορούσαν να συνδιαλλα-

γούν και να λύσουν τις διαφορές τους σε θεσµούς έξω από τους

παραδοσιακούς θεσµούς της ∆ικαιοσύνης και πώς; Ερώτηµα σοβα-

ρό είναι και το κατά πόσο οι σηµερινοί γνωστοί θεσµικοί παράγο-

ντες επίλυσης διαφορών µπορούν να έχουν συµµετοχή σε περί-

πτωση που τα µέρη θα επιθυµούσαν την επίλυση των διαφορών

τους σε τρίτο ανεξάρτητο παράγοντα; Εννοώ βεβαίως τους δικη-

γόρους, που στην συνείδηση του µέσου πολίτη έχουν ταυτιστεί µε

«µάχη» στο ακροατήριο.

Είναι γνωστό, ότι στο θεσµικό µας πλαίσιο υπάρχουν διάφορες

διατάξεις που παραπέµπουν σε διαδικασία εξώδικης επίλυσης δια-

φοράς, µε γνωστότερη το 214Α του Κ.Πολ.∆.

Η εµπειρία από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου της τελευταίας

5ετίας δείχνει, ότι ο θεσµός δεν έχει αποδώσει τα προσδωκόµενα

αποτελέσµατα. 

Συγκεκριµένα:το 2001 εξεδόθησαν από το Πολ. Πρωτ.

Ηρακλείου 557 αποφάσεις και επιλύθηκαν εξωδίκως 17 υποθέσεις,

το 2002 εξεδόθησαν 262 αποφάσεις και επιλύθηκαν εξωδίκως 26

υποθέσεις, το 2003 εξεδόθησαν 432 αποφάσεις και επιλύθηκαν εξω-

δίκως 34 υποθέσεις, το 2004 εξεδόθησαν 509 αποφάσεις και επιλύ-

θηκαν εξωδίκως 31 υποθέσεις, το 2005 εξεδόθησαν 518 αποφάσεις

και επιλύθηκαν εξωδίκως 47 υποθέσεις και το 2006 (µέχρι σήµερα)

εξεδόθησαν 408 αποφάσεις και επιλύθηκαν εξωδίκως 62 υποθέσεις.

Από τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύεται, ότι ο θεσµός δεν

έχει γίνει αποδεκτός ούτε από τους πολίτες, που προσφεύγουν

στην ∆ικαιοσύνη, αλλ’ ούτε και από τους δικηγόρους που πιθανόν

να µπορούσαν να βοηθήσουν και να επηρρεάσουν τους πελάτες

τους σε εξώδικη φιλική επίλυση των διαφορών τους.

Θεσµοί εξώδικης επίλυσης της διαφοράς υπάρχουν στην

Ελληνική πραγµατικότητα και ενδεικτικά αναφέρω τον τραπεζικό

µεσολαβητή, τις επιθεωρήσεις εργασίας για τις εργατικές διαφορές,

επιτροπές φιλικού διακανονισµού που  λειτουργούν στις Ν. Αυτοδι-

οικήσεις και η γνωστή ∆ιαιτησία όπως ρυθµίζεται στον Κ.Πολ.∆.

Στην Κρήτη και κυρίως στις ορεινές περιοχές υπάρχει ένας

πανάρχαιος θεσµός εθιµικού δικαίου, µεταξύ φιλονικούντων

µερών, που οι ντόπιοι τον ονοµάζουν «Σασµό», που δεν είναι

άλλος από εξώδικη επίλυση διαφορών. 

Η ίδια η λέξη σηµαίνει «φτιάχνω» και κατά µία έννοια συµ-

φιλιώνω. Στην διαδικασία αυτή του «σασµού» µεσολαβεί ο

«σάστης», που είναι αυτός, που έχει καλή σχέση και µε τα δύο

αντίπαλα µέρη, χαίρει εκτιµήσεως και είναι αυτός, που απο-

φασίζει και επιβάλλει τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς.

Εάν στις ορεινές περιοχές της Κρήτης σε όλη την ιστορική της δια-

δροµή εφαρµόσθηκε και εφαρµόζεται ακόµα αυτός ο θεσµός, είναι

δυνατόν σήµερα που η οικονοµική πραγµατικότητα επιβάλλει την

γρήγορη επίλυση των διαφορών, να αποφεύγουµε την διαµεσολά-

βηση έµπειρων ανθρώπων για να επιλύσουµε τις διαφορές µας πριν

να αχθούµε στις αίθουσες των ∆ικαστηρίων που τις θεωρούµε και

µονόδροµο για την ικανοποίηση των αξιώσεών µας; Μήπως είναι

καιρός να ερευνήσουµε πως θα αποφύγουµε µακρόσυρτους φθορο-

ποιούς, δαπανηρούς και πάντοτε αµφίρροπους δικαστικούς αγώνες; 

Πώς όµως θα γίνει αυτό, υπάρχει θεσµικό πλαίσιο; Τι γίνεται

στις άλλες Χώρες; Όλους αυτούς τους προβληµατισµούς θα προ-

σπαθήσουµε απόψε να προσεγγίσουµε, µε τους εκλεκτούς οµιλη-

τές, επαίοντες στα ζητήµατα αυτά.»
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ΤΜΗΜΑ   Ι
Υποχρεωτική ∆ιαµεσολάβηση 

ως διαδικαστική προϋπόθεση

ΑΡΘΡΟ   1

Καθ’ύλην εφαρµογή της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης 

Στα ειρηνοδικεία µπορεί να εγερθεί αγωγή στις ακόλουθες δια-

φορές, µε εξαίρεση τις στην παράγρ. 15 α παράγρ. 2 ΕισΝKΠολ∆1

αναφερόµενες, µόνο εφόσον έχει προηγηθεί προσπάθεια των µε-

ρών για επίλυση της διαφοράς µε φιλικό διακανονισµό σε ένα από

τα στο άρθρο 3 αναφερόµενα ιδιωτικά (Schlichtungsstelle2) ή δηµό-

σια (Gütestelle3) κέντρα διαµεσολάβησης:

1. σε περιουσιακές διαφορές σχετικές µε αξιώσεις, των οποίων το

αντικείµενο σε χρήµα ή αποτιµηµένο σε χρήµα δεν ξεπερνά το

ποσό των χιλίων πεντακοσίων γερµανικών µάρκων,

2. σε διαφορές σχετικές µε αξιώσεις αναφορικά µε 

α. τις στην παράγρ. 906 ΑΚ ρυθµιζόµενες εκποµπές σε γειτονι-

κό ακίνητο, εφόσον δεν πρόκειται για βιοµηχανικές εκπο-

µπές,

β. κλαδιά κατά την § 910 ΑΚ,

γ. καρπούς που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο κατά την παρά-

γρ.  911 ΑΚ,

δ. δέντρο που βρίσκεται στα όρια όµορων ακινήτων κατά την

παράγρ.  923 ΑΚ,

ε. τα στα άρθρα 43 έως 54 AGBGB4 ρυθµιζόµενα γειτονικά δι-

καιώµατα, εφόσον δεν πρόκειται για βιοµηχανικές εκπο-

µπές,

3. σε διαφορές σχετικές µε αξιώσεις εξαιτίας της προσβολής της

τιµής, που δεν πραγµατοποιήθηκαν µέσω του τύπου ή της ρα-

διοτηλεόρασης. 

ΑΡΘΡΟ   2

Τοπικό πεδίο εφαρµογής της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης

Η προσπάθεια φιλικού διακανονισµού κατά το άρθρο 1 πριν την

έγερση αγωγής είναι υποχρεωτική µόνο αν τα µέρη έχουν την κα-

τοικία, την έδρα ή την εγκατάστασή τους στην έδρα του ίδιου πρω-

τοδικείου Οι έδρες των πρωτοδικείων του Μονάχου Ι και του

Μονάχου ΙΙ θεωρούνται σε αυτή την περίπτωση ως µία έδρα.

ΑΡΘΡΟ   3

Κέντρα διαµεσολάβησης

(1) Τα µέρη µπορούν να απευθυνθούν από κοινού για την προ-

σπάθεια φιλικού διακανονισµού σε κάθε δικηγόρο που δεν εκπρο-

σωπεί ένα από τα µέρη, σε κάθε συµβολαιογράφο και στα υπάρχο-

ντα κέντρα διαµεσολάβησης  των επιµελητηρίων, συνδέσµων,

επαγγελµατικών συλλόγων ή παρόµοιων φορέων µε την έννοια

της παραγρ. 15 α παράγρ. 3 ΕισΝΚΠολ∆. Η από κοινού συµφωνία

κατά το πρώτο εδάφιο θεωρείται αµάχητα υφιστάµενη, όταν ο κα-

ταναλωτής καλέσει ένα κλαδικό κέντρο διαµεσολάβησης, ένα κέ-

ντρο διαµεσολάβησης του Εµπορικού και Βιοµηχανικού

Επιµελητηρίου, του Επιµελητηρίου Τεχνιτών ή της Συντεχνίας.

Ελλείποντος του φιλικού διακανονισµού κατά τα εδάφια α’ και β’,

πρέπει να πραγµατοποιηθεί προσπάθεια φιλικού διακανονισµού

ενώπιον ενός τοπικά αρµόδιου διαµεσολαβητή ενός δηµόσιου κέ-

ντρο διαµεσολάβησης  σύµφωνα µε το άρθρο 5.

(2) Ένας διαµεσολαβητής αποκλείεται από τη διαµεσολάβηση

αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παράγρ.  41 ΚΠολ∆.

ΑΡΘΡΟ   4

Πρακτικό ανεπιτυχούς προσπάθειας φιλικού διακανονισµού

(1) Εφόσον η προσπάθεια φιλικού διακανονισµού είναι ανεπι-

τυχής, χορηγείται στον αιτούντα σχετικό πρακτικό, το οποίο αυτός

οφείλει να προσκοµίσει στο δικαστήριο κατά την άσκηση της αγω-

γής. Το πρακτικό εκδίδεται επίσης κατόπιν αίτησης και εφόσον η

αιτηθείσα προσπάθεια φιλικού διακανονισµού δεν έλαβε χώρα

εντός τρίµηνης προθεσµίας. Η προθεσµία δεν αρχίζει να τρέχει

πριν την καταβολή της προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 14.

(2) Το πρακτικό πρέπει επίσης να εκδοθεί, αν ο διαµεσολαβη-

τής εξαρχής κρίνει ότι η διαφορά δεν εµπίπτει στο αντικειµενικό

πεδίο εφαρµογής κατά το άρθρο 1 ή, καθόσον αυτό αµφισβητείται

από τα µέρη, στο τοπικό πεδίο εφαρµογής κατά το άρθρο 2, ή κρί-

νει τη διαφορά ακατάλληλη για νοµικούς ή πραγµατικούς λόγους

για µια διαµεσολάβηση.

(3) Το πρακτικό πρέπει να περιλαµβάνει και το όνοµα και τη δι-

εύθυνση του αιτούντος και του καθ’ ού η αίτηση, µία σύντοµη περι-

γραφή του αντικειµένου της διαφοράς, στοιχεία για την αξία της

διαφοράς καθώς και το χρονικό σηµείο τερµατισµού της διαδικα-

σίας. Αν το πρακτικό εκδίδεται επειδή ο διαµεσολαβητής κρίνει την

υπόθεση ακατάλληλη για διαµεσολάβηση, πρέπει να αναφέρονται

στην έκθεση οι από αυτόν προβαλλόµενοι λόγοι.

ΤΜΗΜΑ    Ι Ι
∆ηµόσια κέντρα διαµεσολάβησης 

κατά την παράγρ. 15 α παράγρ. 1 ΕισΝΚΠολ∆

ΑΡΘΡΟ   5

Σύσταση των δηµοσίων κέντρων διαµεσολάβησης

(1) Κάθε συµβολαιογράφος αποτελεί ως φορέας δηµόσιας

εξουσίας και δηµόσιο κέντρο διαµεσολάβησης.

(2) Kάθε δικηγόρος, ο οποίος ανέλαβε την υποχρέωση έναντι

του δικηγορικού συλλόγου να πραγµατοποιεί διαµεσολάβηση ως

µόνιµο καθήκον, πρέπει να εγκριθεί ως δηµόσιο κέντρο διαµεσολά-

βησης από το δικηγορικό σύλλογο. Η άδεια µπορεί να ανακληθεί

σε περίπτωση βαρειάς αµέλειας κατά την ενάσκηση των κατά το

άρθρο 8 καθηκόντων του.

Εν όψει του διατυπωθέντος ερωτήµατος «Τι γίνεται στις άλλες Χώρες; . . .», καταχωρείται στη συνέχεια το κείµενο του   

ΒΑΥΑΡΙΚΟΥ   ΝΟΜΟΥ του Κρατιδίου της Βαυαρίας της  25.4.2000 για την υποχρεωτική εξωδικαστική επίλυση 

διαφορών  µε διαµεσολάβηση  σε αστικές υποθέσεις [και για την αλλαγή  ρυθµίσεων των καταστατικών των δικαστηρίων]*

1. EGZPO

2. Σ.µ. Schlichtungsstelle είναι εγκατάσταση ενός συνδέσµου ή

µιας ένωσης, στην οποία επιλύονται εξωδικαστικά διαφορές.  

3. Σ.µ. Gütestelle είναι ένα κρατικό κέντρο για επίλυση νοµικών

διαφορών.

4. Εκτελεστικός νόµος του Αστικού Κώδικα και άλλων νόµων

* Η µετάφραση από τα Γερµανικά έγινε από την κα Κατερίνα Βάγια, 

τελειόφοιτη φοιτήτρια της Νοµικής Σχολής Αθηνών
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(3) Τα  δηµόσια κέντρα διαµεσολάβησης κατά τις παραγρά-

φους 1 και 2 αποτελούν τα κατά το βαυαρικό δίακιο αναγνωρισµέ-

να δηµόσια κέντρα διαµεσολάβησης σύµφωνα µε την παράγρ. 15 α

παράγρ. 6 ΕισΝΚΠολ∆. Ο Πρόεδρος του εφετείου µπορεί να ιδρύ-

σει και αναγνωρίσει και άλλα δηµόσια κέντρα διαµεσολάβησης κα-

τά την παράγρ. 794 παράγρ. 1 αριθµ. 1 ΚΠολ∆, υπό τις προϋποθέ-

σεις του άρθρου 22 AGGVG5. 

ΑΡΘΡΟ   6

Eπιλογή µεταξύ των δηµόσιων κέντρων διαµεσολάβησης

Το αιτόν µέρος έχει δικαίωµα επιλογής µεταξύ των περισσότε-

ρων δηµόσιων κέντρων διαµεσολάβησης που υπάγονται στην περι-

φέρεια του  πρωτοδικείου.

Aν στην έδρα του ειρηνοδικείου, στην οποία ο καθ’ού η αίτηση

έχει την κατοικία, την έδρα ή την εγκατάστασή του, υπάρχουν πε-

ρισσότερα δηµόσια κέντρα διαµεσολάβησης, τότε το αιτόν µέρος

µπορεί να επιλέξει µόνο µεταξύ αυτών. Το πρώτο κληθέν δηµόσιο

κέντρο διαµεσολάβησης είναι αρµόδιο και για την απάντηση στην

αίτηση. 

ΑΡΘΡΟ   7

Παραλαβή της αίτησης για διαµεσολάβηση 

από το δηµόσιο κέντρο διαµεσολάβησης

Το δηµόσιο κέντρο διαµεσολάβησης λαµβάνει τη γραπτή αίτη-

ση για διαµεσολάβηση και την καταχωρεί κατά τις συνήθεις ώρες

εργασίας. H αίτηση για τη διαµεσολάβηση µπορεί και να δηλωθεί

προς καταχώρηση στο δηµόσιο κέντρο διαµεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ   8

∆ιαµεσολαβητής, Υποχρεώσεις 

από την υπηρεσία διαµεσολάβησης

(1) ∆ιαµεσολαβητές των κατά το άρθρο 5, παράγρ. 1 και 2 δη-

µοσίων κέντρων διαµεσολάβησης είναι πρόσωπα που ασκούν το

επάγγελµα του συµβολαιογράφου ή του δικηγόρου. Κατά την

άσκηση της υπηρεσίας διαµεσολάβησης τηρούν τις γενικές επαγ-

γελµατικές τους υποχρεώσεις. Ασκούν την υπηρεσία τους αµερό-

ληπτα και ανεξάρτητα. Φροντίζουν για την σύντοµη περάτωση της

διαδικασίας διαµεσολάβησης.

(2) Oι διαµεσολαβητές έχουν δικαίωµα άρνησης µαρτυρικής

κατάθεσης σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτε-

λούν αντικείµενο της διαδικασίας διαµεσολάβησης. Όποιος διετέ-

λεσε διαµεσολαβητής δεν µπορεί να εκπροσωπήσει κανένα από τα

µέρη στην ίδια υπόθεση σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου.

(3) Την εποπτεία των συµβολαιογράφων υπό την ιδιότητά τους

ως διαµεσολαβητών πραγµατοποιεί ο βαυαρικός Συµβολαιογρα-

φικός Σύλλογος, την εποπτεία των δικηγόρων υπό την ιδιότητά

τους ως   διαµεσολαβητών ο αρµόδιος ∆ικηγορικός Σύλλογος. Η

εποπτεύουσα αρχή µπορεί να εκδώσει τις προς τούτο απαραίτητες

διοικητικές πράξεις. Oφείλει να µεριµνά όπως οι διαµεσολαβητές

αντεπεξέρχονται στις κατά τον παρόντα νόµο υποχρεώσεις τους.

Μπορεί ανά πάσα στιγµή να ζητήσει ενηµέρωση για όλα τα ζητήµα-

τα που αφορούν τη διαχείριση των υποθέσεων.

ΤΜΗΜΑ    ΙΙΙ
∆ιεξαγωγή της διαδικασίας διαµεσολάβησης 

ενώπιον του διαµεσολαβητή του δηµόσιου κέντρου 

διαµεσολάβησης κατά το τµήµα ΙΙ

ΑΡΘΡΟ   9

Εισαγωγή διαδικασίας 

Η διαδικασία διαµεσολάβησης εισάγεται κατόπιν αίτησης. Η αί-

τηση πρέπει να περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση

των µερών, µια σύντοµη περιγραφή της διαφοράς και το αίτηµα. Σε

αυτήν πρέπει να επισυνάπτονται τα για την επίσηµη κοινοποίηση

απαραίτητα αντίγραφα. 

ΑΡΘΡΟ   10

Πορεία της διαδικασίας διαµεσολάβησης

(1) Μόλις ο διαµεσολαβητής λάβει την αίτηση και καταβληθεί η

προκαταβολή (άρθρο 14), καθορίζει µια συνάντηση διαµεσολάβη-

σης, στην οποία προσκαλεί τα µέρη προσωπικά. Μαζί µε τα µέρη

εξετάζει προφορικά την υπόθεση και τις λύσεις που προτείνουν τα

µέρη. Για την αποσαφήνιση των θέσεων και των συµφερόντων των

µερών µπορεί, κατόπιν συµφωνίας των µερών, να πραγµατοποιή-

σει και χωριστές συναντήσεις µε αυτά. Στη βάση των διαπραγµα-

τεύσεων της διαµεσολάβησης µπορεί να παρουσιάσει στα µέρη µια

πρόταση για τη διευθέτηση της διαφοράς. Σε κατάλληλες περιπτώ-

σεις παρακάµπτει την συνάντηση και διενεργεί τη διαδικασία γρα-

πτώς. 

(2) Η διαδικασία διαµεσολάβησης δεν είναι δηµόσια.

(3) Ο διαµεσολαβητής δεν καλεί µάρτυρες και πραγµατογνώ-

µονες. Μάρτυρες και πραγµατογνώµονες που καλούνται από τα

µέρη µπορούν να ακουστούν, ενώ αυτοψία µπορεί να γίνει διεξα-

χθεί, εφόσον µε αυτόν τον τρόπο δεν επιβραδύνεται δυσανάλογα

η περάτωση της διαδικασίας  διαµεσολάβησης. 

(4) Κατά τα άλλα ο διαµεσολαβητής διαµορφώνει τη διαδικα-

σία κατά την κρίση του, µεριµνώντας για την ταχεία περάτωση της

υπόθεσης.  

ΑΡΘΡΟ   11

Αυτοπρόσωπη εµφάνιση των µερών

(1) Τα µέρη οφείλουν να εµφανιστούν αυτοπροσώπως στην

συνάντηση διαµεσολάβησης.

(2) Αυτό δεν ισχύει αν ένα µέρος αποστείλει στην συνάντηση

αντιπρόσωπο, ο οποίος είναι σε θέση να παρέχει διευκρινίσεις

σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά και διαθέτει γραπτή εξου-

σιοδότηση να προβεί σε διακανονισµό άνευ όρων, εφόσον ο  δια-

µεσολαβητής επιτρέψει την απουσία του µέρους. 

(3) Κάθε µέρος µπορεί να προσέλθει στη συνάντηση µαζί µε

ένα βοηθό ή ένα δικηγόρο.

(4) Αν ο αιτών δεν εµφανιστεί αδικαιολόγητα στη συνάντη-

ση, η αίτηση θεωρείται ανακληθείσα· εάν αιτιολογήσει επαρκώς

την µη εµφάνισή του εντός 14 ηµερών, πρέπει να προσδιοριστεί

νέα συνάντηση διαµεσολάβησης από τον διαµεσολαβητή. Η αί-

τηση θεωρείται επίσης ανακληθείσα, αν η κατά το άρθρο 14

προκαταβολή δεν καταβληθεί εντός της προθεσµίας που καθό-

ρισε ο διαµεσολαβητής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απου-

σίας του καθ’ ού η αίτηση, πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό κατά

το άρθρο 4 το νωρίτερο µετά από 14 ηµέρες. Στην κλήση τα µέ-

ρη πρέπει να ενηµερώνονται για τις συνέπειες τυχόν απουσίας

τους. 

5. Σ.µ. Εκτελεστικός νόµος του νόµου περί Οργανισµών

∆ικαστηρίων και νόµων που ρυθµίζουν δικονοµικά ζητήµατα

της τακτικής δωσιδικίας   
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ΑΡΘΡΟ   12

Πρωτοκόλληση της διευθέτησης της διαφοράς 

Αν τα µέρη καταλήξουν σε συµφωνία µε την οποία διευθετείται

η διαφορά ενώπιον του  διαµεσολαβητή, τότε αυτή πρέπει την ίδια

ηµέρα να καταγραφεί και να υπογραφεί από τα µέρη. Ο  διαµεσο-

λαβητής επιβεβαιώνει την επίτευξη της συµφωνίας µε την υπογρα-

φή του σε αυτήν. Η διευθέτηση πρέπει να περιλαµβάνει και συµφω-

νία των µερών ως προς τα έξοδα της διαδικασίας διαµεσολάβησης.

Το ύψος των εξόδων της διαδικασίας διαµεσολάβησης πρέπει να

προσδιορίζεται. Τα µέρη λαµβάνουν από το διαµεσολαβητή κατό-

πιν αίτησης αντίγραφο της συµφωνίας. 

ΤΜΗΜΑ    ΙV
Αποζηµίωση για τη διαδικασία διαµεσολάβησης 

των  δηµοσίων κέντρων διαµεσολάβησης κατά το τµήµα ΙΙ

και εκτέλεσή τους 

ΑΡΘΡΟ   13

Αποζηµίωση

(1) Οι διαµεσολαβητές κατά το άρθρο 5 παράγρ. 1 και 2 ζητούν

αποζηµίωση (τέλη και έξοδα) µόνο σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.

Λαµβάνουν επιστροφή του φόρου κατανάλωσης που είχε κατα-

βληθεί για την αµοιβή, κατά το µέτρο που αυτός είχε επιβληθεί, µη

εµπίπτων στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολή κατά την

παράγρ. 19 παράγρ. 1 του νόµου περί του φόρου κατανάλωσης.  

(2) Τα τέλη για τη διαδικασία διαµεσολάβησης ανέρχονται σε

1. 50 ευρώ, αν η διαδικασία τερµατιστεί χωρίς συζήτηση διαµε-

σολάβησης

2. 100 ευρώ, αν έλαβε χώρα συζήτηση διαµεσολάβησης

(3) Στην περίπτωση που δράσουν διαµεσολαβητές στο πλαίσιο

της εκτέλεσης της συµφωνίας µε την οποία διευθετείται η διαφορά

κατ’ εντολήν αµφοτέρων των µερών, προκύπτει περαιτέρω τέλος

ύψους 50 ευρώ. 

(4) Με τα τέλη καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα των διαµε-

σολαβητών. Για ταχυδροµικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεπικοι-

νωνιών καθώς και για έξοδα γραφικής ύλης µπορούν να απαιτή-

σουν οι διαµεσολαβητές επιπλέον επιβάρυνση µε προκαθορισµένο

ποσό ύψους 20 ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ   14

Προκαταβολή της αποζηµίωσης 

(1) Ο διαµεσολαβητής ζητά από τον αιτούντα πριν τη διεξαγω-

γή της διαδικασίας διαµεσολάβησης προκαταβολή στο ύψος της

αποζηµίωσης κατά το άρθρο 13 παράγρ. 2 αριθµ. 2 επαυξηµένης

κατά το ύψος των τελών του άρθρου 14 παράγρ. 4. 

(2) Μετά την περάτωση της διαδικασίας διαµεσολάβησης ο

διαµεσολαβητής αφαιρεί έναντι του αιτούντος από την αµοιβή το

ποσό της προκαταβολής.  

ΑΡΘΡΟ  15

∆ιαµεσολάβηση άνευ αµοιβής

(1) Αν ένα µέρος πληροί τις προϋποθέσεις για τη λήψη νοµικής

αρωγής κατά τον νόµο περί δωρεάν παροχής νοµικής συµβουλής

σε απόρους6, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της

αποζηµίωσης. 

(2) Η παράγρ. 4 παράγρ. 1, εδάφια 1 έως 3 και οι παράγρ. 5 και

6 του νόµου περί δωρεάν παροχής νοµικής συµβουλής σε απόρους

εφαρµόζονται αντίστοιχα.

(3) Αν το µέρος απαλλάσσεται κατά την πρώτη παράγραφο από

την υποχρέωση πληρωµής της αποζηµίωσης, αποζηµιώνει το δηµό-

σιο ταµείο το διαµεσολαβητή µε την αποζηµίωση που του αναλογεί.

Η απόδοση της αποζηµίωσης για τη διαµεσολάβηση από το δηµόσιο

ταµείο πρέπει να αναφέρεται στο πρακτικό του άρθρου 4.

ΑΡΘΡΟ   16

Είσπραξη της αποζηµίωσης από το δηµόσιο ταµείο

(1) Αν πρέπει να καταβληθεί στον διαµεσολαβητή αποζηµίωση

κατά το άρθρο 15 παράγρ. 3, τότε η αξίωση για καταβολή των εξό-

δων που προκύπτει από την καταδίκη του αντιδίκου στην πληρωµή

της δικαστικής δαπάνης της δίκης που ακολούθησε, µεταβιβάζεται

κατά αυτό το µέρος στο δηµόσιο ταµείο. 

(2) Η αξίωση αποζηµίωσης κατά την παράγραφο 1 πρέπει να

αξιωθεί από το δηµόσιο ταµείο σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ει-

σπράξεως των δικαστικών δαπανών. Οι αξιώσεις προβάλλονται

στο ειρηνοδικείο, στο οποίο διεξήχθη η δίκη που ακολούθησε. Ως

προς την απόφαση σχετικά µε το κατά της πράξης υπολογισµού

του ύψους της αποζηµίωσης ένδικο βοήθηµα της ERINNERUNG

(πρόκειται για ένδικο βοήθηµα που δεν υπόκειται σε προθεσµία και

στρέφεται κατά της πράξης µε την οποία υπολογίζονται τα έξοδα

που υποχρεούται να καταβάλει ο διάδικος) και την προσφυγή ισχύ-

ει η παράγρ. 5 του νόµου περί δικαστικών δαπανών7 αντίστοιχα.       

ΑΡΘΡΟ   17 

Έξοδα των µερών 

Κάθε µέρος φέρει τα δικά του έξοδα. Τα έξοδα δεν επιστρέφο-

νται, υπό την επιφύλαξη διαφορετικής ρύθµισης στη συµφωνία

των µερών για την επίλυση της διαφοράς. 

ΤΜΗΜΑ    V
Eκτέλεση συµβιβασµού συνοµολογηθέντος ενώπιον δηµοσίου

κέντρου διαµεσολάβησης και περιαφή του εκτελεστήριου τύπου 

ΑΡΘΡΟ  18

Εκτέλεση συµβιβασµού 

Αναγκαστική εκτέλεση ενός ενώπιον του διαµεσολαβητή δη-

µοσίου κέντρου διαµεσολάβησης επιτευχθέντα συµβιβασµού

ενεργείται κατά την  794 παράγρ. 1 αριθµ. 1 ΚΠολ∆.

ΑΡΘΡΟ   19

Περιαφή της ρήτρας εκτέλεσης

(1) Η περιαφή της ρήτρας εκτέλεσης σε συµβιβασµό ενώπιον

δηµόσιου κέντρου διαµεσολάβησης κατά το άρθρο 5 παράγρ. 1 γί-

νεται από τον συµβολαιογράφο. 

(2) Η περιαφή της ρήτρας εκτέλεσης σε συµβιβασµό ενώπιον

δηµοσίου κέντρου διαµεσολάβησης κατά το άρθρο 5 παράγρ. 2 και

παράγρ. 3 εδάφιο β’ γίνεται από τον Rechtspfleger8 του δικαστηρί-

ου, στην περιφέρεια του οποίου είναι εγκαταστηµένο το δηµόσιο

κέντρο διαµεσολάβησης.

6. Beratungshilfegesetz 

7. Gerichtskostengesetz (GKG)

8. Σ.µ. Rechtspfleger είναι στη Γερµανία υψηλόβαθµοι υπάλληλοι

της δικαστικής εξουσίας σε δικαστήρια και συµβολαιογραφεία,

οι οποίοι ασκούν τις αρµοδιότητες, που τους έχει µετεβιβάσει ο

νόµος περί .Rechtspfleger. ∆ιαθέτουν αρκετές από τις εγγυή-

σεις ανεξαρτησίας των δικαστών. Βασική αρµοδιότητά τους

αποτελεί η διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στην οποία οι

τακτικοί δικαστές – πλην κάποιων εξαιρέσεων – επιλαµβάνο-

νται της υπόθεσης πλέον µόνο στο στάδιο των ενδίκων µέσων.  
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