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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

To Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ADR point αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό κέντρο επίλυσης 

διαφορών στην Ελλάδα για αστικές, εμπορικές και καταναλωτικές διαφορές με παρουσία σε πολλές 

πόλεις της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου. Έχει την έγκριση της εθνικής αρχής είναι 

κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την Οδηγία 2013/11 και αποτελεί φορέα επίλυσης 

της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών. Συνεργάζεται με μεγάλα κέντρα 

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, είναι ενεργό μέλος της διεθνούς κοινότητας ODR και έχει ένα 

διεθνές δίκτυο επίλυσης διασυνοριακών διαφορών. Οι διαδικασίες διαμεσολάβησης που 

πραγματοποιούνται στο ADR point διέπονται από τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης που ακολουθεί.  

 

ΑΡΘΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 1  

Γενικά 

1 Κανόνες 

Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης («Κανόνες») του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ADR 

point,  (ADR point)  εφαρμόζονται στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point και 

γνωστοποιούνται από το ADR point και τους συνεργάτες του προς τα μέρη της διαφοράς με σκοπό 

την καλή γνώση του πλαισίου των διαδικασιών. Οι «Κανόνες», τα Άρθρα και τα Παραρτήματα 

αποτελούν στο σύνολό τους τον «Κανονισμό Διαμεσολάβησης» του ADR point.  

2 Διαμεσολαβητής 

Οι «Κανόνες» προβλέπουν το διορισμό ενός ουδέτερου και ανεξάρτητου τρίτου μέρους 

(«διαμεσολαβητής») συνεργάτη του ADR point το οποίο θα βοηθήσει τα μέρη στην επίλυση της 

διαφοράς τους.                                                              

                                                           3 Διαδικασία 

Η διαμεσολάβηση στο ADR point διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες «Κανόνες» εκτός εάν, πριν 

από τη συμφωνία των μερών της διαφοράς σχετικά με το πρόσωπο του διαμεσολαβητή ή πριν τον 

διορισμό του διαμεσολαβητή από το ADR point ή με τη σύμφωνη γνώμη του διαμεσολαβητή και την 

έγκριση του ADR point, συμφωνηθεί μια διαφορετική διαδικασία επίλυσης ή ένας συνδυασμός 

διαδικασιών επίλυσης. Ο όρος «διαμεσολάβηση», όπως χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό θα 

θεωρείται πως καλύπτει τη συγκεκριμένη διαδικασία επίλυσης (επίλυση διαφοράς όπου ένα 

ανεξάρτητο και ουδέτερο προς τη διαφορά και τα μέρη τρίτο πρόσωπο προσπαθεί να τα βοηθήσει να 

επιλύσουν τη διαφορά τους) και ο όρος «διαμεσολαβητής» θα θεωρείται πως καλύπτει το ουδέτερο 

ανεξάρτητο τρίτο μέρος που διεξάγει τη διαδικασία επίλυσης. Ο όρος «διαδικασία επίλυσης», όπως 

χρησιμοποιείται στους παρόντες «Κανόνες» αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη της 

διαδικασίας επίλυσης μέχρι την με οποιοδήποτε αποτέλεσμα ολοκλήρωσή της σύμφωνα πάντοτε με 

τους «Κανόνες».   
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4 Πεδίο εφαρμογής 

Ο Κανονισμός Διαμεσολάβησης του ADR point μαζί με τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ εφαρμόζεται σε 

κάθε διαφορά για την οποία προβλέπει η κείμενη νομοθεσία κάθε κράτους πως μπορεί να υπαχθεί σε 

διαμεσολάβηση. Τα μέρη μπορούν να ζητήσουν επίλυση της διαφοράς τους με διαμεσολάβηση πριν 

την προσφυγή σε διαιτησία, πριν την άσκηση ένδικων μέσων ή και μετά την άσκηση ένδικων μέσων.       

5 Τροποποίηση κανόνων 

Τα μέρη της διαφοράς μπορούν να συμφωνήσουν να τροποποιήσουν  για πρακτικούς λόγους τους 

«Κανόνες» της διαδικασίας, είναι ωστόσο στη διακριτική ευχέρεια του ADR point να κρίνει αν αυτή η 

τροποποίηση παραβιάζει ή όχι τις αρχές του Κέντρου και το πνεύμα του Κανονισμού Διαμεσολάβησης 

και να αποφασίσει αν θα δεχθεί ή όχι αυτή την τροποποίηση. Η πρόταση των μερών για τροποποίηση 

κάποιων κανόνων μπορεί να γίνει μόνο πριν την υπογραφή του πρακτικού υπαγωγής στη 

διαμεσολάβηση. Το ADR point είναι το μόνο αρμόδιο να τροποποιεί τους «Κανόνες» και τον 

Κανονισμό Διαμεσολάβησης.  

6 Διαδικασία Ηλεκτρονικής Επίλυσης 

Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρονται οι όροι «διαμεσολάβηση» και «επίλυση» αυτοί 

περιλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση και τις διαδικασίες επίλυσης που διεξάγονται τόσο με τη φυσική 

παρουσία των μερών της διαφοράς όσο και μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής επίλυσης. Σε σχέση με 

τις διαδικασίες ηλεκτρονικής επίλυσης το ADR point ακολουθεί τους Κανόνες Ηθικής (Ethics & ODR) 

και τις Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικής Επίλυσης (ODR Principles) που εφαρμόζει το Εθνικό Κέντρο 

Τεχνολογίας & Επίλυσης Διαφορών (National Center for Technology & Dispute Resolution) των 

Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και τους Πρότυπους Κανόνες ODR (ODR standards) που περιλαμβάνουν 

οδηγίες και ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα από της Ομάδα 

Εργασίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου (UNCITRAL).    

Άρθρο  2 

Έναρξη διαδικασιών με προηγούμενη συμφωνία των μερών για 

υπαγωγή των διαφορών τους σε διαμεσολάβηση 

1 Υπάρχουσα συμφωνία 

Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για υπαγωγή των διαφορών τους στις 

διαδικασίες διαμεσολάβησης του Κέντρου ADR point, οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί να ξεκινήσει τη 

διαδικασία διαμεσολάβησης θα πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα προς το Κέντρο ADR point.  

2 Στοιχεία αιτήματος 

Το αίτημα που θα υποβληθεί προς το ADR point πρέπει να περιλαμβάνει: 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

α) τα ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

οποιαδήποτε άλλα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας των μερών της διαφοράς 
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β) αντίγραφο της συμφωνίας που περιλαμβάνει τη ρήτρα (σχετικό όρο) η οποία προβλέπει την 

υπαγωγή των διαφορών των μερών στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point, βάσει της οποίας 

υποβάλλεται το αίτημα.  

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

α) συνοπτική περιγραφή της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι δυνατό, μιας εκτίμησης της 

αξίας της  διαφοράς, αν η διαφορά μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα  

β) οποιαδήποτε συμφωνία ή πρόταση ως προς τις χρονικές προθεσμίες διεξαγωγής και ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας διαμεσολάβησης  

γ) οποιαδήποτε συμφωνία ή πρόταση ως προς τη γλώσσα (ες) που θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία 

της  διαμεσολάβησης 

δ) οποιαδήποτε συμφωνία ή πρόταση ως προς την τοποθεσία (πόλη, χώρος, αίθουσα κλπ) των 

φυσικών συναντήσεων των δύο μερών ή τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικά (online)   

ε) οποιαδήποτε κοινή πρόταση των μερών της διαφοράς προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή ή 

ελλείψει συμφωνίας στο πρόσωπό του, κοινή συμφωνία των μερών για τα χαρακτηριστικά που θα 

πρέπει να διαθέτει  ο διαμεσολαβητής που θα οριστεί από το ADR point  

3 Κοινοποίηση 

Μετά την κατάθεση του αιτήματος για διαμεσολάβηση, το ADR point το διαβιβάζει άμεσα (εντός 24 

ωρών) στην άλλη πλευρά, εκτός εάν το αίτημα έχει κατατεθεί και από τις δύο πλευρές. 

4 Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας 

Όταν υπάρχει συμφωνία των μερών για υπαγωγή των διαφορών τους στις διαδικασίες  

διαμεσολάβησης του ADR point, ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας διαμεσολάβησης θεωρείται η 

ημερομηνία που γνωστοποιήθηκε από το ADR point στην άλλη πλευρά τo αίτημα για διαμεσολάβηση. 

Αν το αίτημα για διαμεσολάβηση υποβλήθηκε από κοινού από τα μέρη της διαφοράς ως ημερομηνία 

έναρξης της διαδικασίας διαμεσολάβησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στο ADR 

point. 

5 Προθεσμία επίλυσης 

Σε περίπτωση που τα μέρη έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένη χρονική προθεσμία για την επίλυση της 

διαφοράς τους, με βάση τη σχετική ρήτρα, το σημείο αφετηρίας για τη μέτρηση της χρονικής 

προθεσμίας είναι το σημείο έναρξης της διαδικασίας διαμεσολάβησης όπως αυτό προβλέπεται στο 

άρθρο 2.4 του παρόντος Κανονισμού.  

6 Άρνηση συμμετοχής 

Αν η πλευρά στην οποία γνωστοποιείται το αίτημα για διαμεσολάβηση, παρά τη συμβατική της 

υποχρέωση για υπαγωγή των διαφορών της με την άλλη πλευρά στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του 

ADR point δεν αποδεχθεί να συμμετέχει στις διαδικασίες διαμεσολάβησης, η διαδικασία δεν ξεκινά και 

το αίτημα μπορεί να αρχειοθετηθεί χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. 
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7 Προκαταρκτικές συνεννοήσεις 

Αν η πλευρά στην οποία γνωστοποιείται το αίτημα για διαμεσολάβηση αποδεχθεί να συμμετέχει στις 

διαδικασίες διαμεσολάβησης, ξεκινούν εντός 2 ημερών από το ADR point οι προκαταρκτικές 

συνεννοήσεις με τα μέρη ή τους εκπροσώπους τους, τους νομικούς τους παραστάτες και τυχόν 

τρίτους που θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι προκαταρκτικές συνεννοήσεις έχουν μέγιστη διάρκεια 

πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αποτελούν προστάδιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης, στο οποίο 

ισχύουν οι κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου (άρθρο 8). Η διαδικασία της διαμεσολάβησης 

ξεκινά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης που προβλέπεται στο άρθρο 2.4 

του παρόντος Κανονισμού, εκτός αν το ADR point και τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 

Άρθρο 3 

Έναρξη διαδικασιών χωρίς προηγούμενη συμφωνία των μερών για 

υπαγωγή των διαφορών τους σε διαμεσολάβηση 

 

1 Αίτηση για διαμεσολάβηση 

Αν δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των μερών για υπαγωγή των διαφορών τους στις διαδικασίες 

διαμεσολάβησης του ADR point, οποιαδήποτε πλευρά επιθυμεί να προτείνει επίλυση της διαφοράς της 

με την άλλη πλευρά μέσω διαμεσολάβησης αποστέλλει ένα γραπτό αίτημα προς το ADR point το 

οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 2.2 του παρόντος Κανονισμού. Μετά 

την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, το Κέντρο θα ενημερώσει άμεσα (εντός 24 ωρών) όλα τα 

υπόλοιπα μέρη και θα τους παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και ενημέρωση για την προτεινόμενη 

διαδικασία διαμεσολάβησης. 

2 Ημερομηνία έναρξης διαμεσολάβησης 

Όταν δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των μερών για υπαγωγή των διαφορών τους στις 

διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point, ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας διαμεσολάβησης 

θεωρείται η ημερομηνία που η πλευρά στην οποία γνωστοποιήθηκε από το ADR point το αίτημα της 

άλλης πλευράς για διαμεσολάβηση, αποδέχθηκε αυτό το αίτημα. Αυτή η αποδοχή πρέπει να είναι 

γραπτή και να αποσταλεί στο ADR point.    

3 Πάροδος χρόνου 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδοχή της πρότασης για διαμεσολάβηση από την άλλη πλευρά εντός 

10 ημερολογιακών ημερών ή μέσα σε εύλογο κατά την κρίση του Κέντρου χρόνο, από την 

ημερομηνία στην οποία το ADR point γνωστοποίησε γραπτώς προς την πλευρά αυτή το αίτημα για 

διαμεσολάβηση, το ADR point μπορεί να αρχειοθετήσει το αίτημα χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.   

4 Νέο αίτημα 

Αν τα μέρη της ίδιας διαφοράς θέλουν να επανέλθουν εκ νέου για να επιλύσουν τη διαφορά τους με 

διαμεσολάβηση καταθέτουν νέο αίτημα διαμεσολάβησης προς το ADR point με τους ίδιους όρους που 

περιγράφονται παραπάνω.  
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5 Προκαταρκτικές συνεννοήσεις 

Αν η πλευρά στην οποία γνωστοποιείται το αίτημα για διαμεσολάβηση αποδεχθεί να συμμετέχει στις 

διαδικασίες διαμεσολάβησης, ξεκινούν εντός 2 ημερών από το ADR point οι προκαταρκτικές 

συνεννοήσεις με τα μέρη ή τους εκπροσώπους τους, τους νομικούς τους παραστάτες και τυχόν 

τρίτους που θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι προκαταρκτικές συνεννοήσεις έχουν μέγιστη διάρκεια 

πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αποτελούν προστάδιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης, στο οποίο 

ισχύουν οι κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου (άρθρο 8). Η διαδικασία της διαμεσολάβησης 

ξεκινά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης που προβλέπεται στο άρθρο 3.2 

του παρόντος Κανονισμού, εκτός αν το ADR point και τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 

Άρθρο 4 

Χρόνος, τόπος και γλώσσα διεξαγωγής της διαμεσολάβησης 

 

1 Επιλογή χρόνου, τόπου & χώρου 

Ελλείψει συμφωνίας των μερών, το ADR point μπορεί να προτείνει το χρόνο, τον τόπο και το χώρο 

συνάντησης του διαμεσολαβητή, των μερών ή/και των νομικών τους παραστατών ή να καλέσει τον 

διαμεσολαβητή, εφόσον αυτός έχει συμφωνηθεί από τα μέρη ή οριστεί από το ADR point, να το 

πράξει. Το ADR point και ο διαμεσολαβητής συνεννοούνται με τα μέρη και διασφαλίζουν πως η 

επιλογή του χρόνου, του τόπου και του χώρου εξυπηρετεί τα μέρη της διαφοράς και καλύπτει τυχόν 

ειδικές τους ανάγκες. Τα μέρη της διαφοράς, οι νομικοί τους παραστάτες, τυχόν εμπειρογνώμονες και 

ο διαμεσολαβητής μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες επίλυσης με τη φυσική τους παρουσία, 

ηλεκτρονικά ή και με συνδυασμό των παραπάνω. Το ADR point παρέχει το περιβάλλον ηλεκτρονικής 

επίλυσης και ο διαμεσολαβητής έχει τον έλεγχο και το συντονισμό της διαδικασίας. 

2 Γλώσσα διαδικασίας 

Το ADR point κάνει τις αναγκαίες ενέργειες ώστε τα μέρη να μπορούν να συμμετάσχουν στη 

διαδικασία, εκφραζόμενα το καθένα στη δική του γλώσσα. Στην περίπτωση που τα μέρη της διαφοράς 

μιλούν διαφορετική γλώσσα, το ADR point επιλέγει για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης έναν 

διαμεσολαβητή που γνωρίζει επαρκώς και τις δύο γλώσσες ή αν διευκολύνει τη διαδικασία, δύο 

διαμεσολαβητές. Στις διαδικασίες που διεξάγονται μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης, 

παρέχεται η δυνατότητα μετάφρασης των διαλόγων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία επίλυσης. 

Όλοι οι διαμεσολαβητές του ADR point μιλούν άριστα την αγγλική γλώσσα.     

Άρθρο 5 

Επιλογή του Διαμεσολαβητή 

1 Συμφωνία μερών 

Τα μέρη μιας διαφοράς που θέλουν να επιλύσουν τη διαφορά τους με τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 

του ADR point μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του διαμεσολαβητή επιλέγοντας ένα 

πρόσωπο κοινής αποδοχής από τον κατάλογο διαμεσολαβητών του ADR point.  
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2 Επιλογή από προτεινόμενα ονόματα 

Σε περίπτωση που τα μέρη δε συμφωνούν σε ένα κοινό πρόσωπο διαμεσολαβητή,  το ADR point τους 

προτείνει τρία ονόματα από τον κατάλογο των διαμεσολαβητών του. Αν τα μέρη της διαφοράς 

επιλέξουν το ίδιο όνομα τότε απλά ζητούν την τυπική έγκριση του ADR point. Αν δεν μπορούν να 

συμφωνήσουν, τότε το ADR point καλεί κάθε πλευρά να απορρίψει ένα από τα τρία ονόματα και ορίζει 

ως διαμεσολαβητή το όνομα που δεν απορρίφθηκε ή ένα από τα δύο ονόματα που δεν απορρίφθηκαν. 

Τα μέρη οφείλουν να αποδεχτούν το όνομα του διαμεσολαβητή που ορίστηκε με αυτή τη διαδικασία, 

εκτός κι αν συντρέχει στο πρόσωπό του αποδεδειγμένο κώλυμα ή κατατεθεί αιτιολογημένη ένσταση 

για λόγους αμεροληψίας, οπότε ορίζεται (εάν υπάρχει) το δεύτερο όνομα. Στην περίπτωση κωλύματος 

και του άλλου προσώπου επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία επιλογής με διαφορετικά ονόματα. 

Αν συμβεί το ίδιο τα μέρη μπορούν να ζητήσουν από το ADR point να ορίσει έναν διαμεσολαβητή. Το 

ADR point ενημερώνει γραπτώς τα μέρη της διαφοράς για το όνομα του νέου διαμεσολαβητή και αυτά 

δηλώνουν προς το ADR point γραπτώς πως συμφωνούν με τον ορισμό του. Σε περίπτωση άρνησης 

ενός ή και των δύο μερών να αποδεχθούν το πρόσωπο του διαμεσολαβητή που επιλέχθηκε με την 

παραπάνω διαδικασία, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί ένσταση κατά του διαμεσολαβητή για λόγους 

αμεροληψίας, η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν ξεκινά και το ADR point μπορεί να αρχειοθετήσει το 

αίτημα διαμεσολάβησης χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.     

3 Προφίλ διαμεσολαβητή 

Σε περίπτωση που το Κέντρο ορίζει διαμεσολαβητή, φροντίζει ο διαμεσολαβητής να ανταποκρίνεται 

στα χαρακτηριστικά που έθεσαν τα μέρη της διαφοράς. Tο Κέντρο εξετάζει τα χαρακτηριστικά του 

διαμεσολαβητή τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξειδίκευση, τις γλωσσικές δεξιότητες, την 

κατάρτιση, τα προσόντα, την εμπειρία, τη διαθεσιμότητα, την αμεροληψία και ουδετερότητα καθώς 

και συνολικά την ικανότητα να διεξάγει τη διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους «Κανόνες» του ADR 

point. 

4 Ένσταση 

Αν κάποια πλευρά  διαφωνεί στο πρόσωπο του διαμεσολαβητή που όρισε το ADR point με τη 

διαδικασία του άρθρου 5.2 του παρόντος Κανονισμού ενημερώνει γραπτώς το Κέντρο εντός 2 

ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της γραπτής ενημέρωσης που έλαβε από το ADR point για 

τον ορισμό του διαμεσολαβητή, αναφέροντας τους λόγους για την εν λόγω ένσταση. Αν οι λόγοι είναι 

βάσιμοι το Κέντρο ορίζει άλλον διαμεσολαβητή που θα πρέπει να τύχει της έγκρισης και της άλλης 

πλευράς της διαφοράς η οποία ενημερώνεται για την ένσταση που κατατέθηκε.  

5 Δήλωση αποδοχής από διαμεσολαβητή 

Το ADR point ενημερώνει τον υποψήφιο διαμεσολαβητή πως επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη 

υπόθεση και τον καλεί να υπογράψει δήλωση αποδοχής, διαθεσιμότητας, αμεροληψίας και  

ανεξαρτησίας και να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Κέντρο γεγονότα ή περιστάσεις που θα μπορούσαν 

να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του στα μάτια των μερών, καθώς και κάθε περίσταση 

που θα μπορούσε να προκαλέσει εύλογες αμφιβολίες ως προς αμεροληψία του. Τα μέρη 

ενημερώνονται για την αποδοχή του διαμεσολαβητή και του υποβάλλουν ένα σύντομο σημείωμα που 

περιγράφει συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της διαφοράς τους ή στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή τα οποία θεωρούν σημαντικά. 
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6 Κωλύματα 

Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να αναλάβει την υπόθεση διαμεσολάβησης δύο ή περισσότερων μερών 

αν συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία ή αν σε οποιοδήποτε προηγούμενο 

στάδιο επίλυσης της ίδιας διαφοράς είχε ρόλο ως δικαστής ή διαιτητής καθώς και ως 

διαπραγματευτής, δικηγόρος, αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ενός εκ των μερών της διαφοράς. 

7 Συν-διαμεσολάβηση 

Με κοινή τους συμφωνία ή με αίτημά τους προς το ADR point τα μέρη της διαφοράς μπορούν να 

επιλέξουν περισσότερους από έναν διαμεσολαβητές (συν-διαμεσολάβηση) οι οποίοι θα διεξάγουν τη 

διαδικασία σύμφωνα με τους «Κανόνες» του παρόντος Κανονισμού. Το αίτημα για συν-

διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Κέντρο εάν δεν υπάρχουν ειδικές συνθήκες που 

καθιστούν μια τέτοια επιλογή προβληματική για τη διαδικασία διαμεσολάβησης.  

8 Κατάθεση διαμεσολαβητή 

Εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή εάν τα μέρη και ο διαμεσολαβητής συμφωνήσουν 

γραπτώς διαφορετικά, ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κληθεί ως μάρτυρας σε οποιαδήποτε 

δικαστική, διαιτητική ή παρόμοια διαδικασία σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της διαφοράς. 

Άρθρο 6 

Διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης 

1 Υπογραφή πρακτικού υπαγωγής 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας με επιμέλεια του διαμεσολαβητή υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες 

στη διαδικασία το πρακτικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση. Το πρακτικό υπαγωγής υπογράφουν και 

όσα πρόσωπα προστεθούν με τη συναίνεση των δύο πλευρών σε μεταγενέστερο χρόνο στη 

διαδικασία (γίνεται προσθήκη του ονόματος, της ταυτότητας και της ιδιότητάς τους)  

2 Έλεγχος νομιμοποίησης 

Ο διαμεσολαβητής ελέγχει την αυτοπρόσωπη παρουσία των μερών (φυσικά πρόσωπα) ή στην 

περίπτωση νομικών προσώπων αν οι εκπρόσωποί τους έχουν την απαραίτητη νομιμοποίηση να 

παρίστανται στη διαδικασία. Ελέγχει επίσης αν τα μέρη διαθέτουν την απαραίτητη εξουσία διαθέσεως. 

Τα μέρη, οι νομικοί παραστάτες και οι τρίτοι που παρίστανται στη διαδικασία είναι υποχρεωμένοι να 

λειτουργούν κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις οδηγίες του διαμεσολαβητή ο 

οποίος έχει τον έλεγχο της διαδικασίας.  

3 Ενημέρωση μερών 

Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τα μέρη για τα στάδια διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης 

καθώς και για κάθε χρήσιμο θέμα σχετικό με τη διαδικασία.  
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4 Υποβολή εγγράφων 

Τα μέρη μπορούν να υποβάλλουν στον διαμεσολαβητή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή οποιαδήποτε 

έγγραφα ή αρχεία θεωρούν σημαντικά να γνωρίζει ο διαμεσολαβητής και τα οποία ο διαμεσολαβητής 

με τη συναίνεση της πλευράς που τα υπέβαλε μπορεί να τα κοινοποιήσει στην άλλη πλευρά.  

5 Ανάγκες μερών 

Ο διαμεσολαβητής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες επιθυμίες και 

ανάγκες των μερών και προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές αν κρίνει πως κάτι τέτοιο βοηθά στη 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και δεν επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την αμεροληψία, 

ανεξαρτησία και ουδετερότητά του. 

6 Δομή διαδικασίας 

Ο διαμεσολαβητής έχει την ευχέρεια να εφαρμόσει στη διαδικασία επίλυσης οποιεσδήποτε τεχνικές 

διαμεσολάβησης και οποιεσδήποτε τακτικές συναντήσεων με τα μέρη της διαφοράς κρίνει ο ίδιος 

σκόπιμες εξασφαλίζοντας πως αυτές δεν παραβιάζουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία και ουδετερότητα 

καθώς και διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο διαμεσολαβητής δεν αποφασίζει και δεν παρέχει 

νομικές συμβουλές επί της διαφοράς. Την αποκλειστική ευθύνη της τελικής συμφωνίας έχουν τα μέρη 

της διαφοράς.   

7 Καλή πίστη 

Κάθε μέρος της διαφοράς, όπως και οι νομικοί παραστάτες των δύο πλευρών και τυχόν τρίτα μέρη 

που συμμετέχουν στη διαδικασία ενεργούν με καλή πίστη καθ 'όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης. 

8 Αποχώρηση από τη διαδικασία 

Οι παρόντες «Κανόνες» δεν απαγορεύουν στα μέρη να διακόψουν ή να τερματίσουν τη διαδικασία 

διαμεσολάβησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμούν και να αρχίσουν ή να συνεχίσουν 

οποιαδήποτε δικαστική, διαιτητική ή άλλη διαδικασία επίλυσης σε σχέση με τη διαφορά τους. 

9 Παρατήρηση διαδικασίας 

Το ADR point μπορεί με τη συναίνεση των μερών της διαφοράς να επιτρέψει την παρουσία ενός ή δύο 

νέων διαμεσολαβητών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για την απόκτηση εμπειρίας (observation). 

Οι νέοι διαμεσολαβητές ενεργούν είτε ως βοηθοί του διαμεσολαβητή, επιβοηθώντας το έργο του, είτε 

ως παρατηρητές απλά παρατηρώντας τη διαδικασία χωρίς να συμμετέχουν. Και στις δύο περιπτώσεις 

υπογράφουν το πρακτικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση και δεσμεύονται από τους όρους 

εμπιστευτικότητας και απορρήτου.    

Άρθρο 7 

Ολοκλήρωση της Διαδικασίας 

1 Ενημέρωση ADR point 

 Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει άμεσα το ADR point για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφόσον 

συντρέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
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α) υπογραφή πρακτικού συμφωνίας από τα μέρη της διαφοράς. Το πρακτικό συμφωνίας συντάσσεται 

από τα μέρη και τους νομικούς τους παραστάτες υπό την επιμέλεια και τον συντονισμό του 

διαμεσολαβητή και υπογράφεται από όλους τους παραπάνω.  

β) γραπτή επιστολή οποιουδήποτε μέρους της διαφοράς προς τον διαμεσολαβητή πως δεν επιθυμεί να 

συμμετάσχει πλέον στη διαδικασία διαμεσολάβησης 

γ) αποχώρηση ενός ή και των δύο πλευρών από τη διαδικασία χωρίς αιτιολόγηση της απόφασης 

δ) γραπτή ενημέρωση από τον διαμεσολαβητή προς τα μέρη της διαφοράς πως παρά τις ενέργειές 

τους κατά την εκτίμησή του η συνέχιση τη διαδικασίας διαμεσολάβησης δεν μπορεί να επιλύσει τη 

μεταξύ τους διαφορά. Στην περίπτωση αυτή ο διαμεσολαβητής συντάσσει το σχετικό πρακτικό 

αποτυχίας το οποίο υπογράφει ο ίδιος και αν το επιθυμούν τα μέρη της διαφοράς και οι νομικοί τους 

παραστάτες.  

ε) γραπτή ενημέρωση από τον διαμεσολαβητή προς τα μέρη της διαφοράς πως η προβλεπόμενη 

προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασής της, έχει 

λήξει και συνεπώς η διαδικασία πρέπει να τερματιστεί. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να δώσει εύλογη 

χρονική παράταση στην παραπάνω προθεσμία αν κρίνει πως η διαδικασία βρίσκεται σε σημείο που θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε επίτευξη συμφωνίας.  

2 Μη καταβολή αμοιβής & εξόδων 

Τα μέρη καταβάλλουν την αμοιβή του διαμεσολαβητή και τα έξοδα της διαδικασίας όπως 

προβλέπονται στο άρθρο 9 και στα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Στην περίπτωση μη καταβολής το  ADR 

point ενημερώνει τα μέρη της διαφοράς για την υποχρέωση καταβολής και αν το οφειλόμενο ποσό 

δεν καταβληθεί εντός της τακτής προθεσμίας, έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά, μέχρι την 

καταβολή του οφειλόμενου ποσού ή και οριστικά τη διαδικασία διαμεσολάβησης. 

3 Κατάθεση πρακτικού 

Στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας και εφόσον οποιοδήποτε από τα μέρη το επιθυμεί, ο 

διαμεσολαβητής του ADR point αναλαμβάνει την κατάθεση του πρακτικού συμφωνίας στην 

Γραμματεία του  αρμόδιου Πρωτοδικείου. 

Άρθρο 8 

Εμπιστευτικότητα-Απόρρητο 

1 Εμπιστευτικότητα 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία των μερών ή απαγόρευση από την ισχύουσα 

νομοθεσία: 

α) η διαδικασία διαμεσολάβησης είναι ιδιωτική και εμπιστευτική. 

β) η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των μερών παραμένει εμπιστευτική, εκτός αν κάποιο από τα 

μέρη της διαφοράς την γνωστοποιήσει λόγω υποχρέωσης που συνιστά η ισχύουσα νομοθεσία ή αυτό 

είναι αναγκαίο για τους σκοπούς εφαρμογής ή επιβολής της συμφωνίας. 



Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright  ADR point                                                                        Σελίδα 11 από 19 
 

γ) ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κοινοποιεί στην μια πλευρά πληροφορίες που αποκτά κατά τις 

συναντήσεις του με την άλλη πλευρά παρά μόνο αν έχει τη ρητή συναίνεση της κάθε πλευράς να το 

πράξει 

δ) στη διαμεσολάβηση δεν τηρούνται πρακτικά της διαδικασίας και οι προσωρινές σημειώσεις της 

διαδικασίας καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας    

2 Απόρρητο 

Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και ελλείψει αντίθετης συμφωνίας των μερών, 

κανένα από τα μέρη της διαφοράς δεν μπορεί να προσκομίσει ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε 

δικαστική, διαιτητική ή παρόμοια διαδικασία για την ίδια υπόθεση: 

α) οποιαδήποτε έγγραφα, έγγραφες δηλώσεις ή γραπτές επικοινωνίες υποβάλλονται από τα μέρη, τον 

διαμεσολαβητή ή εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της διαδικασίας, εκτός και αν η πλευρά που θέλει να 

τα υποβάλλει σε δικαστήριο, διαιτησία ή παρόμοια διαδικασία μπορεί να τα αποκτήσει με άλλο νόμιμο 

τρόπο 

β) τυχόν απόψεις που εκφράζονται ή προτάσεις που γίνονται από οποιαδήποτε πλευρά συμμετέχει 

στη διαδικασία διαμεσολάβησης  

γ) τυχόν ομολογίες που γίνονται από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες ή τρίτους που 

συμμετέχουν στη διαδικασία 

δ) οποιεσδήποτε απόψεις ή προτάσεις υποβάλλονται από τον διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της 

διαδικασίας 

Το απόρρητο δεν ισχύει στην περίπτωση εγγράφων και πληροφοριών τις οποίες τα μέρη μπορούν να 

αποκτήσουν εκτός της διαδικασίας διαμεσολάβησης 

3 Ηλεκτρονικές διαδικασίες 

Η προστασία της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου ισχύει και στις ηλεκτρονικές διαδικασίες 

επίλυσης. Στα συστήματα ηλεκτρονικής επίλυσης οποιαδήποτε στοιχεία της υπόθεσης διακινούνται ή 

καταγράφονται ηλεκτρονικά, διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

Άρθρο 9  

Έξοδα και αμοιβές διαδικασίας διαμεσολάβησης 

1 Δωρεάν υποβολή 

To αίτημα διαμεσολάβησης που υποβάλλεται από τα μέρη της διαφοράς στο ADR point δεν 

συνοδεύεται από οποιοδήποτε τέλος υποβολής. Η διαδικασία κατάθεσης αιτήματος και η επεξεργασία 

της είναι δωρεάν για τα μέρη της διαφοράς. 

2 Συμφωνία επί των αμοιβών 

Με την κατάθεση του αιτήματος για διαμεσολάβηση τα μέρη της διαφοράς δηλώνουν πως 

αποδέχονται την τιμολογιακή πολιτική εξόδων και αμοιβών του ADR point και την υποχρέωση 
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καταβολής των εξόδων και δαπανών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

όρους. 

3 Έξοδα φιλοξενίας 

Τα μέρη της διαφοράς που υποβάλλουν αίτημα διαμεσολάβησης στο ADR point και επιθυμούν να 

διεξάγουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης στους χώρους του Κέντρου επιβαρύνονται με τα έξοδα 

φιλοξενίας τα οποία περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Κανονισμού. 

4 Έξοδα γραμματείας 

Τα μέρη της διαφοράς που υποβάλλουν αίτημα διαμεσολάβησης στο ADR point και επιθυμούν να 

κάνουν χρήση των υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης του Κέντρου επιβαρύνονται με τα έξοδα 

γραμματειακής υποστήριξης τα οποία περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του παρόντος Κανονισμού.  

5 Αμοιβή διαμεσολαβητή 

Τα μέρη της διαφοράς που συμμετέχουν στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point 

επιβαρύνονται με την αμοιβή του διαμεσολαβητή με βάση την κλίμακα αμοιβών που περιλαμβάνεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 του παρόντος Κανονισμού. 

6 Τρόπος καταβολής εξόδων & αμοιβών 

Ο τρόπος καταβολής των εξόδων φιλοξενίας, των εξόδων γραμματειακής υποστήριξης και της αμοιβής 

του διαμεσολαβητή ορίζεται στα αντίστοιχα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που βρίσκονται στο τέλος του παρόντος 

Κανονισμού.  

 

                                    7 Χρόνος καταβολής αμοιβής & εξόδων 

Τα μέρη της διαφοράς καταβάλλουν τα έξοδα φιλοξενίας (αν απαιτούνται), τα έξοδα γραμματειακής 

υποστήριξης (αν απαιτούνται) και την αμοιβή του διαμεσολαβητή ανεξάρτητα από την έκβαση ή το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η καταβολή του 50% της εκτιμώμενης αμοιβής επίλυσης και των εξόδων 

γίνεται με την υπογραφή του Πρακτικού Υπαγωγής στη διαμεσολάβηση. Η καταβολή του υπόλοιπου 

50% γίνεται πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης με 

ειδοποίηση των μερών από το ADR point.  

8 Εκκαθάριση αμοιβών & εξόδων διαδικασίας 

Αν κατά την εκκαθάριση του τελικού συνολικού ποσού πληρωμής προκύπτουν ποσά που οφείλονται, 

αυτά καταβάλλονται από τα μέρη της διαφοράς. Ομοίως αν κατά την εκκαθάριση του τελικού 

συνολικού ποσού πληρωμής προκύπτουν ποσά που έχουν καταβληθεί επιπλέον, αυτά επιστρέφονται 

άμεσα στα μέρη που τα κατέβαλλαν. 

9 Ελάχιστη χρέωση 

Η ελάχιστη χρέωση μετά την υπογραφή του πρακτικού υπαγωγής στη διαμεσολάβηση του ADR point 

είναι η χαμηλότερη αμοιβή της κλίμακας των αμοιβών του παραρτήματος Α και βαρύνει εξ ημισείας τα 

μέρη της διαφοράς εκτός αν αυτά συμφωνήσουν διαφορετικά.  
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10 Προκαταρκτική συνάντηση 

Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η προκαταρκτική συνάντηση αλλά τα μέρη δεν έχουν  

υπογράψει το πρακτικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση και τελικά αποφασίζουν να μην προχωρήσουν 

στην επίλυση της διαφοράς τους μέσω διαμεσολάβησης, υπάρχει χρέωση 50 € (συμπεριλαμβανομένου  

ΦΠΑ) για κάθε μέρος της διαφοράς που συμμετείχε στην προκαταρκτική συνάντηση.      

11 Διακοπή λόγω μη καταβολής 

Το ADR point μπορεί να διακόψει ή να τερματίσει τη διαδικασία διαμεσολάβησης στην περίπτωση που 

τα μέρη της διαφοράς δεν καταβάλλουν τα συμφωνηθέντα έξοδα και αμοιβές στο χρόνο που 

προβλέπεται στο άρθρο 9.7 και στα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. 

12 Καταβολή για λογαριασμού άλλου 

Με σκοπό να μη διακοπεί η διαδικασία διαμεσολάβησης κάθε μέρος της διαφοράς έχει δικαίωμα να 

καταβάλει το ανεξόφλητο υπόλοιπο που αναλογεί στην άλλη πλευρά και που αυτή παρέλειψε ή 

αρνήθηκε να καταβάλει.  

13 Άλλες δαπάνες 

Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες δημιουργήσουν τα μέρη (πχ. υπηρεσίες μετάφρασης, υπηρεσίες 

εμπειρογνωμόνων κλπ) επιβαρύνουν τα ίδια τα μέρη. Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται απευθείας 

από τα μέρη της διαφοράς στους τρίτους οι οποίοι τους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους.  

14 Νόμισμα καταβολής 

Όλα τα ποσά που καθορίζονται από το Κέντρο σύμφωνα με τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του 

Κανονισμού είναι πληρωτέα σε ευρώ (€). Αν κάποιο από τα μέρη θέλει να καταβάλλει έξοδα και 

αμοιβές σε άλλο νόμισμα, αυτό θα πρέπει να το δηλώσει με την κατάθεση του αιτήματος για 

διαμεσολάβηση και εφόσον γίνει δεκτό από το Κέντρο, η μετατροπή του άλλου νομίσματος σε ευρώ 

θα γίνεται με την τρέχουσα κάθε φορά νομισματική ισοτιμία.  

15 Φόροι & κρατήσεις 

Τα μέρη της διαφοράς έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν την αμοιβή και τα έξοδα μαζί με το φόρο 

προστιθέμενης αξίας και τυχόν άλλους φόρους (όπως και όπου αυτοί ισχύουν) με βάση το 

παραστατικό που εκδίδεται από το Κέντρο ή τον συνεργάτη του.   

16 Ηλεκτρονική επίλυση 

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής επίλυσης δεν υπάρχουν χρεώσεις εξόδων φιλοξενίας και γραμματειακής 

υποστήριξης αλλά καταβολή μόνο της αμοιβής του διαμεσολαβητή.  

Άρθρο 10 

Γενικές Διατάξεις 

1 Τροποποίηση κανονισμού 
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Σε όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται ρητά από τον παρόντα Κανονισμό, το ADR point  και ο 

διαμεσολαβητής ενεργούν σύμφωνα με το πνεύμα του Κανονισμού. To ADR point έχει το δικαίωμα να 

τροποποιεί και να συμπληρώνει τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του ADR point φροντίζοντας πάντα 

πως τα μέρη και οι νομικοί τους παραστάτες έχουν γνώση της τελευταίας έκδοσης του Κανονισμού.   

2 Ενημέρωση 

Όπου στους «Κανόνες» υπάρχει πρόβλεψη γραπτής ενημέρωσης θεωρείται πως αυτή μπορεί να έχει 

και τη μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος (email)  για την απλούστευση και επιτάχυνση των 

διαδικασιών. 

Άρθρο 11 

Ευθύνη 

Το ADR point, η διοίκηση και οι προστηθέντες του Κέντρου δε ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε 

προσώπου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του διαμεσολαβητή σε σχέση με τις διαδικασίες 

διαμεσολάβησης, εκτός αν αυτός ο περιορισμός της ευθύνης τους απαγορεύεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. Ο διαμεσολαβητής ευθύνεται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης μόνο για δόλο. 

Άρθρο 12 

Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τα μέρη θα 

προσπαθήσουν αρχικά να την επιλύσουν με απευθείας διαπραγματεύσεις. Αν η διαφορά δεν επιλυθεί 

μέσω των διαπραγματεύσεων εντός 15 ημερών από την γραπτή κοινοποίηση του προβλήματος από το 

ένα μέρος στο άλλο, τότε τα μέρη δεσμεύονται να προσφύγουν για την επίλυση της διαφοράς τους 

στη διαμεσολάβηση άλλου ανεξάρτητου φορέα ή διαμεσολαβητή τον οποίο από κοινού θα επιλέξουν. 

Αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω της διαμεσολάβησης εντός 45 ημερών από την γραπτή υποβολή του 

αιτήματος για διαμεσολάβηση από το ένα μέρος στο άλλο ή εντός άλλης προθεσμίας που τα μέρη θα 

συμφωνήσουν γραπτώς, τότε τα μέρη μπορούν να προσφύγουν σε διαιτητικές ή δικαστικές 

διαδικασίες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, και 

εφόσον έχουν εξαντληθεί οι προσπάθειες εξωδικαστικής της επίλυσης, αρμόδια ορίζονται τα 

δικαστήρια Θεσσαλονίκης.  

Άρθρο 13 

Στοιχεία ποιότητας και πιστοποίησης ADR point 

1 Κύρος φορέα 

Το ADR point αποτελεί τον πρώτο ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα που παρέχει εξωδικαστική και 

ηλεκτρονική  επίλυση διαφορών σε αστικές, εμπορικές και καταναλωτικές διαφορές. Έχει την έγκριση 

της εθνικής αρχής, είναι κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την οδηγία 2013/11 και 

αποτελεί φορέα επίλυσης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών.  

Συνεργάζεται με μεγάλα κέντρα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, είναι ενεργό μέλος της διεθνούς 

κοινότητας ODR και διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο διαχείρισης διασυνοριακών διαφορών.  
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2 Επιστημονικό συμβούλιο 

Το ADR point διαθέτει επιστημονικό συμβούλιο στo οποίo συμμετέχουν διακεκριμένα μέλη της 

παγκόσμιας κοινότητας ADR και ODR (εναλλακτικής και ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών), 

ακαδημαϊκοί από κορυφαία πανεπιστήμια, εξέχοντες επαγγελματίες των διαπραγματεύσεων & της 

διαμεσολάβησης και ειδικοί του χώρου της ηλεκτρονικής επίλυσης. Σκοπός του συμβουλίου είναι να 

λειτουργεί στο επίπεδο παροχής εξειδικευμένης γνώσης για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών 

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών του ADR point. 

3 Πιστοποιήσεις διαμεσολαβητών 

Ο κατάλογος διαμεσολαβητών του ADR point περιλαμβάνει έλληνες διαμεσολαβητές εκπαιδευμένους 

από διεθνείς φορείς κατάρτισης και διαπιστευμένους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και 

έμπειρους διαμεσολαβητές άλλων χωρών. Οι διαμεσολαβητές επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια 

τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιστημονικής γνώσης, εξειδίκευσης και εκπαίδευσης, επαγγελματικής 

εμπειρίας και κύρους. Είναι στην πλειοψηφία τους δικηγόροι, αλλά και από άλλες επιστημονικές 

ειδικότητες και έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις δικαίου για να διαχειριστούν όλα τα 

αντικείμενα των διαφορών.  

4 Κώδικας δεοντολογίας 

Οι διαμεσολαβητές του ADR point δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών που 

προβλέπει η σχετική εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών (για 

διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος της ΕΕ)  

5 Αξιολόγηση 

Οι διαμεσολαβητές του ADR point αξιολογούνται κάθε χρόνο από τη διοίκηση του ADR point για την 

ποιότητα του έργου τους, την γνωστική τους επάρκεια στο αντικείμενο της επίλυσης των διαφορών, 

την αποτελεσματικότητά τους στις διαδικασίες επίλυσης και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας. 

Άρθρο 14 

Ισχύς Κανονισμού Διαμεσολάβησης Κέντρου ADR point 

Ο παρόν Κανονισμός Διαμεσολάβησης του ADR point ισχύει από την 1η Μαρτίου 2016.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1 

Έξοδα Φιλοξενίας 

1 Έξοδα φιλοξενίας 

Τα μέρη της διαφοράς που υποβάλλουν αίτημα διαμεσολάβησης στο ADR point και επιθυμούν να 

διεξάγουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης στους χώρους του ADR point επιβαρύνονται με έξοδα 

φιλοξενίας. 
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2 Υπηρεσίες φιλοξενίας 

Η φιλοξενία των μερών της διαφοράς στους χώρους του Κέντρου για τη διάρκεια των διαδικασιών 

διαμεσολάβησης περιλαμβάνει: 

 Αίθουσες διαμεσολάβησης και ιδιωτικών 

συναντήσεων 

 χρήση fax 

 εκτύπωση & παραγωγή αντιγράφων 

 χρήση Η/Υ 

 video conference calls 

 πρόσβαση σε WIFI 

 flip chart 

 χωριστές εισόδους προσέλευσης & 

αποχώρησης 

 γραφείο εργασίας 

 coffee breaks 

 ελαφρύ γεύμα 

 parking  

3 Κόστος φιλοξενίας 

Τα έξοδα φιλοξενίας του Κέντρου ανέρχονται στο ποσό των 120€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

ανά ημέρα και καταβάλλονται εξ ημισείας από τα μέρη της διαφοράς (εκτός και αν τα μέρη 

συμφωνήσουν διαφορετικά).   

4 Υποχρέωση καταβολής 

Τα έξοδα φιλοξενίας αφορούν κατά μέγιστο σε 6 άτομα (μέρη, νομικοί παραστάτες και 

εμπειρογμώμονες). Για κάθε επιπλέον άτομο που παρίσταται στη διαδικασία διαμεσολάβησης υπάρχει 

χρέωση 30 ευρώ ανά ημέρα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ποσό που επιβαρύνει την πλευρά για 

λογαριασμό της οποίας παρίσταται το επιπλέον άτομο.  

5 Υποχρέωση χρήσης 

Η χρήση των υποδομών φιλοξενίας του Κέντρου είναι προαιρετική για τα μέρη της διαφοράς. Αν τα 

μέρη επιλέξουν άλλους χώρους φυσικών συναντήσεων επιβαρύνονται εξ ημισείας με το κόστος 

μίσθωσης των χώρων αυτών. Στις διαδικασίες ηλεκτρονικής επίλυσης η φιλοξενία των μερών γίνεται 

στον ιστό και δεν υπάρχει χρέωση. Στην περίπτωση συνδυασμού ηλεκτρονικής επίλυσης και χρήσης 

χώρων φιλοξενίας, τα μέρη επιβαρύνονται με το κόστος φιλοξενίας.    

6 Ειδικές συμφωνίες 

Το ADR point μπορεί να κάνει ειδική συμφωνία με τα μέρη της διαφοράς για τα έξοδα φιλοξενίας.   

7 Τροποποίηση εξόδων 

Το ADR point διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των εξόδων φιλοξενίας και φροντίζει κάθε φορά τα 

μέρη να έχουν γνώση της ισχύουσας χρέωσης. Υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν επηρεάζονται 

από την τροποποίηση των εξόδων φιλοξενίας. 

8 Τρόπος καταβολής 

Τα έξοδα φιλοξενίας καταβάλλονται από τα μέρη της διαφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του ADR 

point πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο και αποτέλεσμα περάτωση της διαδικασίας 

διαμεσολάβησης.   
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Παράρτημα 2 

 Έξοδα γραμματειακής υποστήριξης 

 

1 Έξοδα γραμματείας 

Τα μέρη της διαφοράς που υποβάλλουν αίτημα διαμεσολάβησης στο ADR point και επιθυμούν να 

κάνουν χρήση των υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης  του Κέντρου επιβαρύνονται με τα έξοδα 

γραμματειακής υποστήριξης. 

2 Υπηρεσίες γραμματείας 

Οι υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης παρέχονται για όλη τη διάρκεια των διαδικασιών 

διαμεσολάβησης και περιλαμβάνουν: 

 χρήση της γραμματείας του Κέντρου για τις αναγκαίες επικοινωνίες των μερών 

 σύνταξη & επεξεργασία κειμένων  

 αποστολή, λήψη, αποθήκευση και διαχείριση αρχείων της υπόθεσης  

 κατάθεση του Πρακτικού Συμφωνίας στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου 

3 Κόστος γραμματείας 

Τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης του Κέντρου ανέρχονται στο ποσό των 50€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά ημέρα και καταβάλλονται εξ ημισείας από τα μέρη της 

διαφοράς (εκτός και αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά). Στα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης 

δεν περιλαμβάνεται το τέλος κατάθεσης του Πρακτικού Συμφωνίας στη γραμματεία του αρμόδιου 

Πρωτοδικείου που βαρύνει το μέρος που επιθυμεί την κατάθεσή του ή και τα δύο μέρη εξ ημισείας αν 

το επιθυμούν από κοινού.    

4 Υποχρέωση χρήσης 

Η χρήση των υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης είναι προαιρετική για τα μέρη της διαφοράς.    

5 Ειδικές συμφωνίες 

Το ADR point μπορεί να κάνει ειδική συμφωνία με τα μέρη της διαφοράς για τα έξοδα φιλοξενίας.   

6 Τροποποίηση εξόδων 

Το ADR point διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των εξόδων γραμματειακής υποστήριξης και 

φροντίζει κάθε φορά τα μέρη να έχουν γνώση της ισχύουσας χρέωσης. Υποθέσεις που βρίσκονται σε 

εξέλιξη δεν επηρεάζονται από την τροποποίηση των εξόδων γραμματειακής υποστήριξης. 

7 Τρόπος καταβολής 

Τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης καταβάλλονται από τα μέρη της διαφοράς στον τραπεζικό 

λογαριασμό του ADR point πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο και αποτέλεσμα περάτωση της 

διαδικασίας διαμεσολάβησης.    
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Παράρτημα 3 

Αμοιβή διαμεσολαβητή 

1 Υποχρέωση καταβολής 

Τα μέρη της διαφοράς που συμμετέχουν στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point 

επιβαρύνονται με την αμοιβή του διαμεσολαβητή. 

2 Υπηρεσίες διαμεσολαβητή 

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή περιλαμβάνει τις υπηρεσίες του διαμεσολαβητή από την έναρξη της 

διαδικασίας επίλυσης μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο ολοκλήρωση της 

διαδικασίας.  

3 Αμοιβή διαμεσολαβητή 

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται από την παρακάτω κλίμακα αμοιβών 
 

Αξία Διαφοράς σε € Αμοιβή σε €  Αξία Διαφοράς σε € Αμοιβή σε € 

0-5.000 200 500.001-600.000 1.100 

5.001-20.000 280 600.001-700.000 1.250 

20.001-50.000 360 700.001-800.000 1.400 

50.001-100.000 480 800.001-900.000 1.550 

100.001-200.000 600 900.001-1.000.000 1.650 

200.001-300.000 680 1.000.001-3.000.000 2.200 

300.001-400.000 800 3.000.001-5.000.000 2.750 

400.001-500.000 950 5.000.001+ Ειδική συμφωνία 

 

Οι παραπάνω αμοιβές είναι ανά πλευρά & ανά ημέρα και δεν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. 

4 Υπολογισμός αξίας διαφοράς 

Όταν η αξία της διαφοράς δε δηλώνεται από τα μέρη της διαφοράς υπολογίζεται από το ADR point το 

οποίο για τον καθορισμό της λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της υπόθεσης και τις προτάσεις των μερών 

της διαφοράς, ώστε να ενταχθεί στην πλησιέστερη κλίμακα αμοιβών. Αν υπάρχει διαφωνία ως προς 

τον προσδιορισμό της αξίας της διαφοράς ισχύει η αμοιβή των 100€ ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ) η οποία βαρύνει εξ ημισείας τα μέρη της διαφοράς (εκτός και αν αυτά συμφωνήσουν 

διαφορετικά)    

5 Καθορισμός αμοιβής 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ADR point μπορεί να καθορίσει αμοιβή διαμεσολαβητή υψηλότερη από 

εκείνη που προκύπτει από την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 3, υπό την προϋπόθεση όμως 

πως το Κέντρο ενημερώνει τα μέρη και αυτά συμφωνούν με το ύψος της υψηλότερης αμοιβής και η 

αμοιβή αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό αμοιβής της μεθεπόμενης κλίμακας.  

6 Ειδικές συμφωνίες 

Το ADR point μπορεί να κάνει ειδική συμφωνία με τα μέρη της διαφοράς για την αμοιβή του 

διαμεσολαβητή.   
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7 Τροποποίηση αμοιβών διαμεσολαβητή 

Το ADR point διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αμοιβών του διαμεσολαβητή και φροντίζει κάθε 

φορά τα μέρη να έχουν γνώση της πιο πρόσφατης κλίμακας αμοιβών. Υποθέσεις που βρίσκονται σε 

εξέλιξη δεν επηρεάζονται από την τροποποίηση της κλίμακας των αμοιβών.  

8 Τρόπος καταβολής 

Η αμοιβή του διαμεσολαβητή καταβάλλεται από τα μέρη της διαφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό 

του ADR point πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο και αποτέλεσμα ολοκλήρωση της διαδικασίας 

διαμεσολάβησης.   

9 Αμοιβή συν-διαμεσολάβησης 

Η ύπαρξη δύο διαμεσολαβητών (συν-διαμεσολάβηση) δε αυξάνει την οφειλόμενη από τα μέρη της 

διαφοράς αμοιβή του διαμεσολαβητή, όπως αυτή περιγράφεται στην κλίμακα αμοιβών της 

παραγράφου 3.     

 

 

 

Θεσσαλονίκη 1 Μαρτίου 2016 


