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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 ( 13 - 16 ) 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.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ   ∆ Ι Α Μ Ε Σ ΟΛ Α Β Η Σ Η Σ

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κανόνες του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται
στη διαδικασία διαµεσολάβησης που διεξάγεται υπό την
εποπτεία του Ελληνικού Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης και
∆ιαιτησίας (εφεξής το Κέντρο), το οποίο εδρεύει στην
Αθήνα, ανήκει οργανικά στο Σύνδεσµο Ανωνύµων
Εταιρειών και Ε.Π.Ε. και ιδρύθηκε µε την από 30.03.2006
απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι κανόνες αυ-
τοί οφείλουν να γίνουν αποδεκτοί από τα µέρη, που προ-
σφεύγουν στο Κέντρο.

Α Ρ Θ Ρ Ο  2
Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

1. ∆ιαµεσολάβηση
∆ιαµεσολάβηση είναι η διαδικασία, στην οποία δύο ή

περισσότερα διαφορετικά µέρη µιας επιχειρηµατικής δια-
φοράς επικουρούνται / διευκολύνονται από ένα ή περισσό-
τερα πρόσωπα  για να επιτύχουν συναινετικό διακανονισµό
για την επίλυση της διαφοράς τους. 

Η διαµεσολάβηση στηρίζεται στις αρχές της καλής πί-
στεως, της ίσης µεταχείρισης των µερών και της εµπιστευ-
τικότητας. 

2. Υπαγωγή διαφοράς σε διαµεσολάβηση
Η υπαγωγή διαφοράς σε διαµεσολάβηση είναι η συµφω-

νία των µερών να υπαγάγουν σε διαµεσολάβηση τη διαφορά
που θα ανακύψει ή έχει ανακύψει από τη µεταξύ τους σχέση.
Η συµφωνία µπορεί να έχει και τη µορφή ρήτρας διαµεσολά-
βησης σε σύµβαση πριν ή µετά τη γένεση της διαφοράς.

3. ∆ιαµεσολαβητής
∆ιαµεσολαβητής είναι  το αµερόληπτο και ανεξάρτητο

πρόσωπο, που διευκολύνει στην επίτευξη συναινετικού
διακανονισµού µεταξύ των µερών  µεταξύ των οποίων υφί-
σταται η διαφορά. Ο ∆ιαµεσολαβητής θα πρέπει να έχει
διαπιστευθεί από το Κέντρο και να έχει διοριστεί για να
ενεργεί ως ∆ιαµεσολαβητής.

Οι ∆ιαµεσολαβητές ορίζονται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου µετά από πρόταση
δύο µελών αυτού. Ο διορισµός τους ισχύει για δύο έτη µε
δυνατότητα ανανέωσης σύµφωνα µε την ως άνω διαδικα-
σία. Τα αυτά ισχύουν και για τους βοηθούς του
∆ιαµεσολαβητή ή τους εκπαιδευόµενους διαµεσολαβητές.

4. Έγγραφα 
Ως έγγραφο νοείται η µε οποιονδήποτε τρόπο αποτύ-

πωση πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
1. Έναρξη διαδικασίας
Το µέρος, που επιθυµεί να κινήσει τη διαδικασία διαµε-

σολάβησης, υποβάλλει γραπτώς αίτηση διαµεσολάβησης
στο Κέντρο. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας των µερών ή/και των εκπροσώπων
τους και από µια σύντοµη περιγραφή της διαφοράς. Εάν
απαιτείται, το Κέντρο προσεγγίζει το άλλο µέρος και επι-
διώκει τη συναίνεση του για την προτεινόµενη διαδικασία. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συναίνεση των µερών για
την έναρξη και την πρόοδο της διαδικασίας διαµεσολάβησης.

Παραθέτουµε κατωτέρω το κείµενο του Κανονισµού ∆ιαµεσολάβησης του Ελληνικού Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης και

∆ιαιτησίας. Ο Κανονισµός εκπονήθηκε από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Κέντρου, στο οποίο προεδρεύει ο επιτ.

Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Κωνσταντίνος Ρίζος, και συµµετέχουν ο κ. Νικόλαος Κλαµαρής, Καθηγητής

της Πολιτικής ∆ικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, η Κα Πελαγία Γέσσιου - Φαλτσή, οµ. Καθηγήτρια της

Πολιτικής ∆ικονοµίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ο κ. Αργύριος Φατούρος, οµ. Καθηγητής του

∆ιεθνούς  ∆ικαίου  στο  Πανεπιστήµιο Αθηνών,  η Κα Ιωάννα Αναστασοπούλου,  ∆.Ν.,  ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,

η Κα Χριστίνα Σαραντοπούλου, ∆.Ν., ∆ικηγόρος, και ο κ. Απόστολος Γιαννακούλιας, πτυχιούχος Νοµικής Σχολής.
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2. Η συµφωνία διαµεσολάβησης
Το Κέντρο υποβάλλει στα µέρη τη Συµφωνία Υπαγωγής

της ∆ιαφοράς σε ∆ιαµεσολάβηση και διαπραγµατεύεται
τους όρους της µε τα µέρη. Μετά την οριστικοποίηση του
περιεχοµένου της, η Συµφωνία Υπαγωγής της ∆ιαφοράς σε
∆ιαµεσολάβηση καθαρογράφεται  από το Κέντρο και τα µέ-
ρη λαµβάνουν από ένα αντίγραφο προς υπογραφή.

Η Συµφωνία Υπαγωγής της ∆ιαφοράς σε
∆ιαµεσολάβηση παραδίδεται υπογεγραµµένη από τα µέρη
τουλάχιστον δέκα πέντε ηµέρες πριν από την προσδιορι-
σθείσα ηµέρα για την έναρξη της κύριας διαδικασίας της
διαµεσολάβησης. Η Συµφωνία Υπαγωγής της ∆ιαφοράς σε
∆ιαµεσολάβηση  υπογράφεται επίσης από το Κέντρο, τον
∆ιαµεσολαβητή και τον εκπαιδευόµενο ή βοηθό του, που
τυχόν  θα παρευρεθεί στη συζήτηση.

3. Επιλογή του ∆ιαµεσολαβητή
Ο ∆ιαµεσολαβητής επιλέγεται από το Κέντρο µε βάση

τη συγκεκριµένη εµπειρία και την ειδική γνώση επί του νο-
µικού και τεχνικού πλαισίου του αντικειµένου της διαφο-
ράς. Η οριστική του επιλογή προϋποθέτει τη µη ύπαρξη
αντίρρησης ενός τουλάχιστον εκ των µερών. 

Επιλέγεται µόνον ένας ∆ιαµεσολαβητής, εκτός αν συµ-
φωνηθεί διαφορετικά. 

Κατόπιν συµφωνίας των µερών, τον ∆ιαµεσολαβητή δύ-
ναται να επικουρούν και άλλα πρόσωπα (βοηθός ή εκπαι-
δευόµενος ή υπάλληλος του Κέντρου), τα οποία δεσµεύο-
νται από τον παρόντα κανονισµό και υποχρεούνται να τη-
ρούν τον ισχύοντα Κώδικα ∆εοντολογίας.

4. Αµεροληψία του ∆ιαµεσολαβητή
Ο ∆ιαµεσολαβητής οφείλει να είναι ανεξάρτητος και

αµερόληπτος. Ο ∆ιαµεσολαβητής υποχρεούται να γνωρί-
σει στα µέρη και στο Κέντρο γεγονότα, που ενδέχεται να
επηρεάζουν την αµεροληψία του. Αν διαπιστωθούν τέτοια
γεγονότα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ο
∆ιαµεσολαβητής, µε απόφαση των µερών, εξαιρείται της
διαµεσολάβησης µετά από γνώµη του Κέντρου. Παρά ταύ-
τα, τα µέρη δύνανται µε ρητή έγγραφη συµφωνία τους να
επιτρέψουν στο ∆ιαµεσολαβητή τη συνέχιση της αποστο-
λής του. Άλλως, επιλέγεται άλλος ∆ιαµεσολαβητής σε
αντικατάσταση του εξαιρεθέντος.

5. Συγκέντρωση στοιχείων
Στο ∆ιαµεσολαβητή παραδίδεται ο φάκελος της διαφο-

ράς, ο οποίος, ανάλογα µε το χαρακτήρα της, θα πρέπει να
περιέχει ενδεικτικά τα κατωτέρω στοιχεία:

i. ιστορικό και περίληψη της διαφοράς
ii. τα έγγραφα, στα οποία αναφέρεται η περίληψη και

άλλα στοιχεία, στα οποία τα µέρη  επιθυµούν  να ανα-
φερθούν  κατά τη διαµεσολάβηση,

iii. αντίγραφο των προτάσεων / ισχυρισµών των µερών
σε δικαστήριο ή διαιτησία,

iv. τα ζητήµατα, όπου διαφωνούν τα µέρη.

6. Εκπροσώπηση των µερών και συµµετοχή 
στις συναντήσεις

Τα διαφορετικά µέρη εµφανίζονται και συµµετέχουν

στη διαδικασία ή διορίζουν εκπρόσωπο µε ειδική εξουσιο-
δότηση διαθέσεως του αντικειµένου της διαφοράς. 

Τα µέρη δύνανται να παρίστανται µε δικηγόρο ή άλλο
σύµβουλο της επιλογής τους, υποχρεούµενα εγγράφως να
ενηµερώνουν σχετικώς το Κέντρο πριν από την ηµεροµηνία
της  συνάντησης για διαµεσολάβηση.

7. Τόπος και χρόνος διαµεσολάβησης
Το Κέντρο σε συνεργασία µε το ∆ιαµεσολαβητή καθορί-

ζει τις λεπτοµέρειες διεξαγωγής των συναντήσεων (ηµέρα,
ώρα, τόπος κ.λπ.).

Η διαµεσολάβηση λαµβάνει χώρα στο Κέντρο ή σε περι-
φερειακό παράρτηµα του Κέντρου ή σε άλλο κατάλληλο
χώρο προτεινόµενο από τα µέρη ή το ∆ιαµεσολαβητή, µε
τη συναίνεση του Κέντρου. 

8. Προκαταρκτική συνάντηση
Αν ο ∆ιαµεσολαβητής το κρίνει αναγκαίο, διεξάγεται

προκαταρκτική συνάντηση µε τα µέρη ή/και τους εκπροσώ-
πους τους µε σκοπό, ιδίως:

i. να τους ενηµερώσει για τους κανόνες της διαµεσολά-
βησης,

ii. να δώσει τις αναγκαίες κατευθύνσεις,
iii. να προσδιορίσει το χώρο διεξαγωγής της διαµεσο-

λάβησης και το χρονοδιάγραµµα των εργασιών,
iv. να ασχοληθεί µε οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα.

ΑΡΘΡΟ 4
Η ΚΥΡΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
1. Οι αρµοδιότητες του Κέντρου
Το Κέντρο εποπτεύει τη διαδικασία διαµεσολάβησης.

Ιδιαίτερα βοηθεί στην ανεύρεση του κατάλληλου τόπου και
χρόνου και γενικά σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν στη
διαδικασία.

2. Ο ρόλος του ∆ιαµεσολαβητή
Ο ∆ιαµεσολαβητής δεσµεύεται από τον Κώδικα

∆εοντολογίας του Κέντρου (και µέχρι της συντάξεώς του
από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα ∆εοντολογίας) για
∆ιαµεσολαβητές, ο οποίος προσαρτάται στο παρόν ως πα-
ράρτηµα 1. 

Τα µέρη αναγνωρίζουν, ότι ούτε το Κέντρο
∆ιαµεσολάβησης, ούτε ο ∆ιαµεσολαβητής προσφέρουν νο-
µικές συµβουλές ή ενεργούν ως νοµικοί σύµβουλοι των µε-
ρών.

3. ∆ιεξαγωγή της διαµεσολάβησης
Ο ∆ιαµεσολαβητής κατευθύνει τη διαδικασία, δίνει τον

λόγο στα µέρη, απευθύνει ερωτήσεις και γενικά διευθύνει
τη συζήτηση. Ο ∆ιαµεσολαβητής αποφασίζει για την διεξα-
γωγή της διαµεσολάβησης σε κοινές ή χωριστές  συναντή-
σεις µε τα µέρη ή/και τους αντιπροσώπους τους, ή/και τους
συµβούλους τους, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλα πρόσω-
πα είναι παρόντα σε αυτή.

Όποτε χρειάζεται, ο ∆ιαµεσολαβητής ζητεί γνώµη ειδι-
κού ως προς τεχνικές πλευρές της διαφοράς, εφόσον τα
µέρη συµφωνούν και αναλαµβάνουν τα έξοδα µιας τέτοιας
γνωµάτευσης.
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4. Μυστικότητα 
Οι συναντήσεις της διαµεσολάβησης είναι µυστι-

κές. Πρόσωπα άλλα από τα µέρη και τους αντιπροσώ-
πους τους µπορούν να τις παρακολουθούν µόνο µε
την  άδε ια  των  µερών  κα ι  τη  συγκατάθεση  του
∆ιαµεσολαβητή.

5. Καταγραφή
Κατά την διαδικασία της διαµεσολάβησης δεν τηρού-

νται πρακτικά.
Εφόσον τα µέρη δεν έχουν αντίρρηση στην παρουσία

υπαλλήλου του Κέντρου κατά τη διάρκεια της διαµεσολάβη-
σης, ο τελευταίος δύναται, υπό τις εντολές του
∆ιαµεσολαβητή,  να τηρεί πρακτικά ή σηµειώσεις ή άλλο υλι-
κό που θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχιση της διαδικασίας.

6. ∆ιακοπή και επανάληψη της διαµεσολάβησης
Ο ∆ιαµεσολαβητής δύναται να διακόψει τη διαµεσολά-

βηση, προκειµένου να επιτρέψει στα µέρη να εξετάσουν
συγκεκριµένες προτάσεις, να αναζητήσουν οποιαδήποτε
πληροφορία, ή για όποιον άλλο λόγο, εφόσον το κρίνει
αναγκαίο για να προχωρήσει η διαδικασία. 

Η διαµεσολάβηση  επαναλαµβάνεται  µε την έγγραφη
συµφωνία των µερών.

ΑΡΘΡΟ 5
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1. Πέρας της διαµεσολάβησης
Η διαµεσολάβηση περατώνεται, όταν:
i. συνταχθεί και υπογραφεί γραπτή συµφωνία συναινε-

τικής επιλύσεως της διαφοράς,
ii. ο ∆ιαµεσολαβητής συντάξει πρακτικό αποτυχίας,
iii. ο ∆ιαµεσολαβητής ή ένα από τα µέρη ή το Κέντρο

δηλώσει εγγράφως προς όλους τους παράγοντες της
διαµεσολάβησης, ότι η διαδικασία διαµεσολάβησης
δεν µπορεί πλέον να συνεχιστεί µε την απαραίτητη
ηρεµία και αµεροληψία,

iv. ένα µέρος µπορεί να αποσύρεται από τη διαµεσολά-
βηση ή να δηλώσει εγγράφως, ότι η διαµεσολάβηση
περατώθηκε χωρίς να υποχρεώνεται να εκθέσει κά-
ποιο συγκεκριµένο λόγο,

v. ο ∆ιαµεσολαβητής, έχει τη διακριτική του ευχέρεια
να  αποσύρεται από τη διαµεσολάβηση µε έγγραφη
δήλωσή του προς το Κέντρο. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ιαµεσολαβητής ενηµερώνει εγ-
γράφως το Κέντρο για το πέρας της δικής του αποστολής
και αναφέρει αν η διαδικασία έληξε ή όχι επιτυχώς.

2. Επιτυχής κατάληξη διαµεσολάβησης –
Η συµφωνία συναινετικής επίλυσης της διαφοράς.

Καµιά συµφωνία δεν είναι νοµικά δεσµευτική µέχρι να
αποτυπωθεί εγγράφως και να υπογραφεί από όλα τα µέρη.
Καθένα εκ των µερών λαµβάνει από ένα θεωρηµένο αντί-
γραφο της συµφωνίας.

Η εκτελεστότητα της συµφωνίας δύναται να επιτευ-
χθεί, αναλόγως της περιπτώσεως, είτε δια συµβολαιογρα-
φικού εγγράφου,  είτε µε την διαδικασία του  δικαστικού
συµβιβασµού.

3. Γνώµη του ∆ιαµεσολαβητή για επίλυση της διαφοράς
Αν δεν έχει επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ των µερών,

κάθε µέρος δικαιούται να ζητήσει από το ∆ιαµεσολαβητή να
διατυπώσει γραπτή γνώµη για την επίλυση της διαφοράς. 

Ο ∆ιαµεσολαβητής δεν είναι υποχρεωµένος προς τούτο. 

4. Εµπιστευτικότητα και απόρρητο πληροφοριών
Κάθε επικοινωνία µεταξύ των µερών ή των µερών µε το

∆ιαµεσολαβητή, τα έγγραφα και οι συναντήσεις στα πλαί-
σια της διαδικασίας διαµεσολάβησης είναι ιδιωτικές και
εµπιστευτικές.

Ο ∆ιαµεσολαβητής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρό-
σωπο, που συµµετέχει στην παροχή υπηρεσιών διαµεσολά-
βησης, καλύπτεται από το επαγγελµατικό απόρρητο, θεω-
ρούµενος ως τεχνικός σύµβουλος (βλ. άρθρο 212 Κ.Π.∆.)
των µερών επί της υποθέσεως, που υφίσταται η διαφορά. 

Απαγορεύεται ιδίως η αποκάλυψη στοιχείων, που αφο-
ρούν: 

i. την αίτηση ενός εκ των µερών να προσφύγει σε διαµε-
σολάβηση ή την πρόθεση ενός εκ των µερών  να συµ-
µετέχει σε διαµεσολάβηση·

ii. τις γνώµες που εκφράζονται ή τις υποδείξεις, που
διατυπώνονται από ένα εκ των µερών σε διαµεσολά-
βηση· 

iii. τις δηλώσεις ή τις οµολογίες, που γίνονται από ένα
εκ των µερών κατά τη διαµεσολάβηση·

iv. τις προτάσεις, που ενδεχοµένως γίνονται από τον
∆ιαµεσολαβητή·

v. δήλωση ενός εκ των µερών της πρόθεσής του να δε-
χθεί πρόταση διακανονισµού της διαφοράς, που γίνε-
ται από τον ∆ιαµεσολαβητή·

vi. κάθε έγγραφο, το οποίο έχει συνταχθεί αποκλειστι-
κά για τους σκοπούς της διαµεσολάβησης.

Ισχυρισµοί, πληροφορίες, έγγραφα και άλλα αποδεικτι-
κά στοιχεία παραδεκτά ως αποδεικτικό υλικό σε  διαιτητική,
δικαστική ή άλλη διαδικασία δεν καθίστανται απαράδεκτα
εκ της χρήσεως ή εµφανίσεώς τους σε διαµεσολάβηση.

Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιεί ορι-
σµένες πληροφορίες, όπως για το αντικείµενο  της διαφο-
ράς, το αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης, το σύνολο του
ποσού που εκτιµάται ότι εξοικονοµήθηκε µε τη διαδικασία
αυτή κ.ά. αυτού του είδους, µε σκοπό τη συγκέντρωση στα-
τιστικών στοιχείων και τη σύνταξη ενηµερωτικών  εκδόσε-
ων, αυστηρώς υπό τον όρο διατηρήσεως της ανωνυµίας
των µερών που αφορούν.

Από τα ανωτέρω εξαιρούνται:
α.οι πασίγνωστες  ή δηµόσια προσιτές πληροφορίες
β.οι πληροφορίες ή τα γεγονότα, για την αποκάλυψη

των οποίων συµφωνούν τα µέρη
γ.οι πληροφορίες ή τα γεγονότα στο µέτρο, που είναι

απαραίτητα για την εφαρµογή ή την εκτέλεση συµ-
φωνίας διακανονισµού, η οποία προκύπτει άµεσα από
τη διαµεσολάβηση

δ.οι πληροφορίες, των οποίων η χρησιµοποίηση επιβάλ-
λεται από λόγους δηµόσιας τάξης (ιδίως για να εξα-
σφαλιστεί η προστασία παιδιών),

ε. οι πληροφορίες, των οποίων η απόκρυψη θα προκαλέ-
σει, κατά την κρίση του  ∆ιαµεσολαβητή, σοβαρό κίν-
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δυνο σπουδαίας βλάβης στη ζωή ή την ασφάλεια κά-
ποιου, αν η πληροφορία δεν αποκαλυφθεί

στ. οι πληροφορίες, των οποίων η απόκρυψη αποτελεί
κατά την κρίση του ∆ιαµεσολαβητή  σοβαρό κίνδυνο
εµπλοκής του σε παράνοµες διαδικασίες.

Σε περίπτωση που η διαµεσολάβηση αποτύχει και ακο-
λουθήσει συζήτηση της διαφοράς ενώπιον των δικαστη-
ρίων, ο ∆ιαµεσολαβητής, ο βοηθός του ή ο εκπαιδευόµενος
∆ιαµεσολαβητής κωλύεται να εξετασθεί ως µάρτυρας ή να
οριστεί ως πραγµατογνώµονας ή τεχνικός σύµβουλος ή να
µετάσχει στην εκδίκαση µε οποιαδήποτε ιδιότητα (βλ. και
άρθρο 214 Κ.Πολ.∆.).

5. Καταστροφή έγγραφων στοιχείων
Με τη λήξη της διαδικασίας διαµεσολάβησης, είτε επι-

τευχθεί συµφωνία, είτε όχι, ο ∆ιαµεσολαβητής επιστρέφει
όλα τα έγγραφα στα µέρη και καταστρέφει ενώπιον εκπρο-
σώπου του Κέντρου τα τυχόν τηρηθέντα πρακτικά και όλες
τις σηµειώσεις του, συντασσοµένων σχετικών πρωτοκόλ-
λων παραδόσεως και καταστροφής. 

Το Κέντρο κρατεί το πρωτότυπο της συµφωνίας διακα-
νονισµού και  δίδει ένα θεωρηµένο αντίγραφο σε κάθε µέ-
ρος. Κάθε τέτοια έγγραφη συµφωνία διατηρείται για πέντε
(5) χρόνια και µετά καταστρέφεται.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Η αµοιβή του Κέντρου και η αµοιβή του ∆ιαµεσολαβητή
και του βοηθού αυτού είναι καθορισµένες, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τον πίνακα αµοιβών, που συνιστά παράρτηµα
του παρόντος κανονισµού.

Η αµοιβή του ∆ιαµεσολαβητή περιλαµβάνει ενδεικτικά
τη µελέτη του φακέλου και την προετοιµασία του, τις επα-
φές (e-mail, τηλεφωνήµατα) και τις συναντήσεις µε τα µέ-
ρη. Σε περίπτωση ιδιαίτερα περίπλοκων διαφορών και,
ιδίως, όταν τα µέρη παρέχουν µεγάλο όγκο τεκµηρίωσης,
επιβάλλεται πρόσθετη αµοιβή για την προετοιµασία. 

Το ίδιο συντρέχει στις ως άνω περιπτώσεις και για την
αµοιβή του βοηθού.

Έκτακτες δαπάνες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
που προκύπτουν κατόπιν αιτήµατος των µερών επιβαρύ-
νουν αυτά κατ’ ισοµοιρία (µεταφορικά, σίτιση, µίσθωση άλ-
λου χώρου συναντήσεων, µεταφραστικά κλπ.)

Οι αµοιβές του Κέντρου και του ∆ιαµεσολαβητή, καθώς
και οι υπόλοιπες δαπάνες της διαδικασίας βαρύνουν εξίσου
τα µέρη, ακόµη και αν το ένα µέρος µεταγενεστέρως απο-
συρθεί. Η πληρωµή των αµοιβών και των εξόδων γίνεται µέ-
σω του Κέντρου.

Για να οριστεί ο ∆ιαµεσολαβητής, πρέπει να καταβληθεί
στο Κέντρο προκαταβολή, όπως αυτή ορίζεται στο προσηρ-
τηµένο τιµοκατάλογο.

ΑΡΘΡΟ 7 
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ερµηνεία του Κανονισµού
Το δικαίωµα ερµηνείας του παρόντος Κανονισµού ανή-

κει στο Κέντρο.

2. Κρίσιµος χρόνος για την εφαρµογή του Κανονισµού
Η διαµεσολάβηση διέπεται από τον Κανονισµό και τον

τιµοκατάλογο, που ισχύουν κατά την ηµέρα υποβολής της
αίτησης για διαµεσολάβηση.

3. Αποκλεισµός ευθύνης
Ούτε το Κέντρο, ούτε ο ∆ιαµεσολαβητής (ή ο βοηθός

του) υπέχουν ευθύνη για ο,τιδήποτε έγινε ή παρελείφθη σε
σχέση µε τη διαδικασία διαµεσολάβησης, εκτός αν η πράξη
ή η παράλειψη αυτή έγινε εν γνώσει του γεγονότος, ότι συ-
νιστά παράβαση καθήκοντος ή έγινε µε κακή πίστη.

Το Κέντρο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη ή πα-
ράλειψη του ∆ιαµεσολαβητή, που γίνεται κατά παράβαση
της εντολής του.

4. Παράβαση κανόνων – Παραίτηση δικαιώµατος
Αν κατά τη διάρκεια της διαµεσολάβησης ένα µέρος λά-

βει γνώση της παραβάσεως των ως άνω κανόνων, αλλά συ-
νεχίσει χωρίς να διατυπώσει επιφυλάξεις ή να γνωστοποιή-
σει τη διαφωνία του, το µέρος αυτό θεωρείται ότι έχει πα-
ραιτηθεί από το δικαίωµα να επικαλεσθεί την παραβίαση
αυτή.

5. Εφαρµοστέο δίκαιο – Αποκλειστική διεθνής
δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων

Το ελληνικό δίκαιο εφαρµόζεται στη διαµεσολάβηση,
ανεξάρτητα από τον τόπο της συναντήσεως και το εφαρµο-
στέο ουσιαστικό δίκαιο επί της διαφοράς. 

Τα δικαστήρια της Ελλάδος έχουν αποκλειστική διεθνή
δικαιοδοσία να δικάζουν οποιαδήποτε διαφορά, που ενδε-
χοµένως ανακύψει εξαιτίας ή σε συνδυασµό µε τη διαδικα-
σία διαµεσολάβησης κατά τον παρόντα κανονισµό.

6. Γλώσσα
Η συζήτηση και όλα τα έγγραφα της διαδικασίας διαµε-

σολάβησης θα είναι στην ελληνική γλώσσα, εκτός και αν
συµφωνηθεί διαφορετικά από τα µέρη και τον
∆ιαµεσολαβητή.

7. ∆ιάρκεια
Η διάρκεια της διαµεσολάβησης δεν µπορεί να υπερβεί

τους δυο µήνες από το διορισµό του ∆ιαµεσολαβητή. 
Η διάρκεια αυτή µπορεί να παραταθεί από το Κέντρο

µε την συµφωνία του ∆ιαµεσολαβητή και όλων των µε-
ρών.

8. Επιφύλαξη δικαιωµάτων
Τακτική δίκη ή διαιτησία σε σχέση µε τη διαφορά δεν

εµποδίζεται να αρχίσει ή να συνεχιστεί παρά την ύπαρξη
διαµεσολάβησης.

Η υπαγωγή της διαφοράς σε διαµεσολάβηση δεν θί-
γει τα δικαιώµατα, που προστατεύει το άρθρο 6 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου. 

Αν η διαφορά δεν διευθετηθεί µε τη διαµεσολάβηση, τα
µέρη εξακολουθούν να διαθέτουν άθικτο το δικαίωµα σε
µια δίκαιη δίκη.
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