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ΟΙ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
εκπονήθηκε από το Επιστηµονικό Συµβούλιο του Κέντρου, του οποίου προεδρεύει ο επιτ. Πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κ. Κωνσταντίνος Ρίζος, και συµµετέχουν ο Καθηγητής της Πολιτικής ∆ικονοµίας στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών κ. Νικόλαος Κλαµαρής, η οµ. Καθηγήτρια της Πολιτικής ∆ικονοµίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης Κα Πελαγία Γέσσιου - Φαλτσή, ο οµ. Καθηγητής του ∆ιεθνούς ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών
κ. Αργύριος Φατούρος, η Κα Ιωάννα Αναστασοπούλου, ∆.Ν., ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, η Κα Χριστίνα
Σαραντοπούλου, ∆.Ν., ∆ικηγόρος, και ο κ. Απόστολος Γιαννακούλιας, πτυχιούχος Νοµικής Σχολής.
Παραθέτουµε κατωτέρω το πλήρες κείµενο του προαναφερόµενου Κώδικα.

∆ιάγραµµα
Α. Γενικές διατάξεις
Β. Βεβαιότητα, Εµπιστοσύνη, Αξιοπιστία
Γ. Ακεραιότητα
∆. Ανεξαρτησία, Αντικειµενικότητα
και Αµεροληψία
Ε. Πολιτική Ουδετερότητα
Α΄ Γενικές

διατάξεις

Στ. Συγκρούσεις συµφερόντων - καθηκόντων
Ζ. Επαγγελµατική εχεµύθεια - Καλή πίστη
Η. Αρµοδιότητες
Θ. Αµοιβές
Ι.
Επαγγελµατική ικανότητα, εµπειρία
και βελτίωση
µε τον Κανονισµό ∆ιαµεσολάβησης του Κέντρου και µε τις
αξίες και αρχές, που περιλαµβάνονται στον Κώδικα προ-

1. Ο παρών Κώδικας ∆εοντολογίας (εφεξής: ο Κώδικας)

κειµένου να δρουν αναλόγως.

αποτελεί περιεκτική έκθεση αξιών και αρχών, που θα

3. Οι ∆ιαµεσολαβητές είναι υποχρεωµένοι να ελέγχουν

καθοδηγούν το έργο των ∆ιαµεσολαβητών του Ελληνικού

µε βάση τις προηγούµενες γνώσεις και την εµπειρία

Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (εφεξής: το

τους καθώς και τις ικανότητές τους, αν έχουν τη δυνατότη-

Κέντρο), ώστε το έργο αυτό να ανταποκρίνεται αφ’ ενός

τα να διεξάγουν την συγκεκριµένη ∆ιαµεσολάβηση πριν να

προς τις ηθικές απαιτήσεις ενός δηµόσιου κριτή και αφετέ-

αποδεχθούν τον διορισµό τους.

ρου προς τις ειδικές προς τούτο απαιτήσεις των
∆ιαµεσολαβητών καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ∆ιαµεσολάβηση.

4. Η συµπεριφορά των ∆ιαµεσολαβητών πρέπει να είναι
άµεµπτη σε κάθε στιγµή και σε όλες τις περιστάσεις.
Οφείλουν να αποφεύγουν κάθε ενέργεια σχετικά µε την

Το Κέντρο οφείλει να απαιτεί από τους ∆ιαµεσολαβη-

επαγγελµατική ή προσωπική τους διαγωγή, που όταν έλθει

τές την εφαρµογή των υψηλών αρχών δεοντολογίας, που

στην επιφάνεια, θα πλήξει κατά τρόπο δυσµενή την ακεραι-

περιέχει ο Κώδικας, και ιδίως να ασκούν το έργο τους µε τη

ότητα των ∆ιαµεσολαβητών, ή το Κέντρο, ή την ποιότητα

µεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία και αµεροληψία.

και την εγκυρότητα του διαµεσολαβητικού τους έργου.

2. Οι ∆ιαµεσολαβητές οφείλουν να έχουν εξοικειωθεί,

Οι ∆ιαµεσολαβητές οφείλουν να γνωρίζουν ότι η απο-

πριν αναλάβουν οποιοδήποτε έργο διαµεσολάβησης,

δοχή και η εφαρµογή του Κώδικα ενισχύει τη βεβαιότητα
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και την εµπιστοσύνη προς το έργο τους.

10. Οι ∆ιαµεσολαβητές οφείλουν να παίρνουν αµερόλη-

5. Οι ∆ιαµεσολαβητές οφείλουν να υιοθετούν και να

πτες αποφάσεις, επιδιώκοντας να προσφέρουν το

εφαρµόζουν τις ηθικές αξίες που απορρέουν από τις

δυνατό καλύτερο και ωφελιµότερο για τα µέρη αποτέλε-

έννοιες: Ακεραιότητα, Ανεξαρτησία, Αµεροληψία,

σµα µε τα ολιγότερα µέσα, εκτελώντας µε απόλυτη εντιµό-

Εµπιστοσύνη, Εχεµύθεια, Καλή πίστη, Επαγγελµατική

τητα και εγκυρότητα το έργο τους και συµπεριφερόµενοι µε

Ικανότητα και Εµπειρία στη ∆ιαµεσολάβηση.

ισότητα απέναντι στους προστρέχοντες στη βοήθειά τους.
11. Οι ∆ιαµεσολαβητές θα πρέπει να προστατεύουν το

Β΄ Βεβαιότητα, Εµπιστοσύνη, Αξιοπιστία

προσωπικό τους κύρος και να αποφεύγουν κάθε πιθανό πλήγµα της εντιµότητάς τους. Προς το σκοπό αυτό

6. Το Κέντρο πρέπει να εµπνέει στους προσφεύγο-

οφείλουν να αρνούνται δώρα ή παροχές δωρεάν υπηρε-

ντες στη ∆ιαµεσολάβηση τη βεβεαιότητα ότι η

σιών, και να αποφεύγουν καταστάσεις που θα µπορούσαν

επικοινωνία και η προσέγγιση µε αυτό θα απολαµβάνει

να επηρεάζουν ή να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την κρίση

εξαιρετικής αποδοχής και θα είναι άξια µεγάλης εκτίµη-

τους και την ακεραιότητά τους κατά την εκτέλεση των κα-

σης και σεβασµού από την κοινότητα των επιχειρήσεων

θηκόντων τους.

και την κοινωνία γενικότερα.
7. Οι ∆ιαµεσολαβητές πρέπει να συµπεριφέρονται µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να προάγουν την εµπιστοσύνη
του κοινού στο πρόσωπό τους διασφαλίζοντας τη συνεργασία και τις καλές σχέσεις µεταξύ τους.
Η δηµόσια εµπιστοσύνη και εκτίµηση που ένας
∆ιαµεσολαβητής απολαµβάνει πρέπει να είναι κατά µέγα
µέρος το αθροιστικό αποτέλεσµα όλων των ∆ιαµεσολαβητών, προηγουµένων και παρόντων, διατελεσάντων και διατελούντων.

12. Οι ∆ιαµεσολαβητές πρέπει να πληροφορούν τα
µέρη, ότι ενδέχεται να µαταιώσουν τη ∆ιαµεσολάβηση, εφ’ όσον:
Ι) έχει µεν επιτευχθεί συµφωνία, πλην όµως την θεωρούν ανεκτέλεστη ή παράνοµη ή αντίθετη προς τα χρηστά
ήθη ή τη δηµόσια τάξη, λαµβανοµένων υπόψη των περιστατικών της υποθέσεως, ή
ΙΙ) θεωρούν, ότι η εξακολούθηση της ∆ιαµεσολάβησης
δεν πρόκειται να καταλήξει σε ρύθµιση της διαφοράς.
13. Οι ∆ιαµεσολαβητές οφείλουν να διασφαλίζουν, ότι

8. Όλο το έργο, που εκτελείται από τους ∆ιαµεσο-

τα µέρη έχουν πλήρως κατανοήσει τα χαρακτηριστι-

λαβητές υπό την αιγίδα του Κέντρου πρέπει να

κά της διαµεσολαβητικής διαδικασίας, του ρόλου του

περνά επιτυχώς τον κριτικό έλεγχο των ∆ηµοσίων

∆ιαµεσολαβητή καθώς και του ρόλου των µερών καθώς

Αρχών και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αλλ’ ιδίως της

τους όρους του Συµφωνητικού ∆ιαµεσολάβησης και ειδικά

κριτικής του κοινού για ευπρέπεια και πλήρη εφαρµο-

την υποχρέωση τήρησης της αρχής της Εχεµύθειας.

γή του Κώδικα.

14. Οι ∆ιαµεσολαβητές οφείλουν κατά την διεξαγωγή
της ∆ιαµεσολάβησης να λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαί-

Γ΄ Ακεραιότητα

τερα περιστατικά της υποθέσεως και ιδίως να µην επιτρέψουν η πιθανή διαφορά ισχύος µεταξύ των µερών να λει-

9. Οι ∆ιαµεσολαβητές έχουν καθήκον να εφαρµόζουν

τουργήσει εις βάρος του αδύνατου µέρους.

υψηλά πρότυπα συµπεριφοράς (ειλικρίνειας, τιµιότη-

15. Οι ∆ιαµεσολαβητές πρέπει να γνωστοποιούν προς

τας, ευθύτητας) στο έργο τους και στις σχέσεις τους µε

τα µέρη την δυνατότητά τους να έχουν ιδιαίτερες

τους προστρέχοντες στη βοήθειά τους, ή µε τους επιζη-

συναντήσεις µε το καθένα από αυτά προς ευόδωση του έρ-

τούντες τις υπηρεσίες τους. Η συµπεριφορά των

γου της ∆ιαµεσολάβησης.

∆ιαµεσολαβητών θα πρέπει να είναι υπεράνω κάθε υπο-

16. Οι ∆ιαµεσολαβητές οφείλουν, κατόπιν αιτήµατος

ψίας ή υπόνοιας, ώστε να διαφυλάττουν σε υψηλό επίπεδο

των µερών και εντός του πλαισίου των αρµοδιοτή-

τη δηµόσια εικόνα της ακεραιότητάς τους.
Η ακεραιότητα επιβάλλει στους ∆ιαµεσολαβητές, να
τηρούν τον Τύπο και ιδίως το πνεύµα της ∆ιαµεσολάβησης, καθώς και των αντίστοιχων κανόνων δεοντολογίας
του Κώδικα.

των τους, να πληροφορούν τα µέρη σχετικά µε την διατύπωση της Συµφωνίας ∆ιαµεσολάβησης και των διαθέσιµων
µέσων, ώστε να καταστεί αυτή δεσµευτική.
17. Οι ∆ιαµεσολαβητές καθιστούν γνωστό στα µέρη ότι
αυτά δικαιούνται να µαταιώνουν τη ∆ιαµεσολάβηση
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οποτεδήποτε, χωρίς καµία δικαιολογία, επιφυλασσοµένων

γραφες γνώµες, που τυχόν διατυπώνουν οι ∆ιαµεσολα-

των σχετικών διατάξεων περί αµοιβής του ∆ιαµεσολαβητή,

βητές. Οι γνώµες αυτές θα πρέπει να είναι αιτιολογηµέ-

των συνεργατών του και λοιπών δαπανών.

νες, ακριβείς και αντικειµενικές και τα συµπεράσµατά
τους να βασίζονται αποκλειστικά σε στοιχεία που συλλέ-

∆΄ Ανεξαρτησία, Αντικειµενικότητα και Αµεροληψία

χθηκαν σύµφωνα µε τους υφιστάµενους κανόνες
∆ιαµεσολάβησης του Κέντρου.

18. Η ανεξαρτησία των ∆ιαµεσολαβητών είναι πρωταρχική προϋπόθεση για τους προσφεύγοντες στη
∆ιαµεσολάβηση. Οι ∆ιαµεσολαβητές θα πρέπει να συµπεριφέρονται µε τρόπο που να επιβεβαιώνει την ανεξαρτησία
τους και οπωσδήποτε να αποφεύγει τον κλονισµός της.

22. Οι ∆ιαµεσολαβητές οφείλουν να κάνουν προσεκτική χρήση των πληροφοριών, που δίδονται από τους
προσφεύγοντες ή τρίτους.
Οι ∆ιαµεσολαβητές επίσης µπορούν, τηρώντας τον
Κώδικα, να συλλέγουν πληροφορίες επί των ισχυρισµών

Οι ∆ιαµεσολαβητές δεν πρέπει να ενεργούν χωρίς να

των προσφευγόντων, όχι µόνον από τα προσκοµιζόµενα

έχουν προηγουµένως γνωστοποιήσει κάθε περιστατικό το

από αυτούς στοιχεία, αλλά και από κάθε άλλη πηγή,

οποίο ενδέχεται να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την ανεξαρτη-

αφού προηγουµένως ελέγξουν επανειληµµένως την

σία τους ή ότι µπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συµφερό-

αξιοπιστία της.

ντων. Τέτοιο περιστατικό συνιστά ιδίως:
Ι. κάθε προσωπική ή επαγγελµατική σχέση µε οποιοδή-

Ε’ Πολιτική ουδετερότητα

ποτε από τα µέρη,
ΙΙ. κάθε συµφέρον οικονοµικής φύσεως, ή άλλο, άµεσο

23. Το Κέντρο πρέπει να είναι, αλλά και να φαίνεται πο-

ή έµµεσο, που εξαρτάται από το αποτέλεσµα της ∆ιαµεσο-

λιτικά ουδέτερο. Οι ∆ιαµεσολαβητές πρέπει να

λάβησης (βλ. ειδικ. Κεφ. ΣΤ’ Σύγκρουση Συµφερόντων -

προστατεύουν την ανεξαρτησία τους από πολιτικές και

Καθηκόντων ιδίως παρ. 26 - 28),

πολύ περισσότερο από κοµµατικές επιρροές και παρεµ-

ΙΙΙ. κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα των ∆ιαµεσολαβητών, πέραν αυτής του ∆ιαµεσολαβητή, υπέρ ή εις βάρος

βάσεις.
24. Όταν οι ∆ιαµεσολαβητές αναλαµβάνουν ή σκέπτο-

ενός εκ των µερών µεταξύ των οποίων διεξάγεται ή θα διε-

νται ν’ αναλάβουν πολιτικές δραστηριότητες, οφεί-

ξαχθεί η ∆ιαµεσολάβηση. Σε αυτήν την περίπτωση οι

λουν να έχουν κατά νου τον αντίκτυπο που µια τέτοια ανά-

∆ιαµεσολαβητές δικαιούνται να αποδεχθούν τη

µειξη θα έχει, ή που θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι θα έχει,

∆ιαµεσολάβηση ή να την συνεχίσουν µόνον εφ’ όσον

στην δυνατότητά τους να εκτελέσουν τα επαγγελµατικά

έχουν την ασφαλή βεβαιότητα, ότι θα διεξαχθεί µε τη δέου-

τους καθήκοντα αµερόληπτα.

σα ανεξαρτησία, αντικειµενικότητα και αµεροληψία και τα
µέρη συναινούν εγγράφως.

Εάν οι ∆ιαµεσολαβητές συµµετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες θα πρέπει να συνειδητοποιούν, ότι αυτές εν-

19. Οι ∆ιαµεσολαβητές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, όχι

δέχεται να τους οδηγήσουν σε επαγγελµατικές συγκρού-

µόνο σε σχέση µε τους προσφεύγοντες στη

σεις και να µειώσουν το προσωπικό τους κύρος ως

∆ιαµεσολάβηση, αλλά και σε σχέση µε άλλα τυχόν ενδια-

∆ιαµεσολαβητές.

φερόµενα µέρη.
20. Σε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη ∆ιαµεσο-

ΣΤ΄ Συγκρούσεις συµφερόντων – καθηκόντων

λάβηση, η ανεξαρτησία των ∆ιαµεσολαβητών
δεν θα πρέπει να παραβλάπτεται από προκαταλήψεις,

25. Όταν οι ∆ιαµεσολαβητές παρέχουν συµβουλές ή

ιδεολογήµατα ή ιδεοληψίες, φιλίες ή έχθρες. Η ανεξαρ-

υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες της ∆ιαµεσο-

τησία αυτή δεν πρέπει να κάµπτεται από προσωπικές

λάβησης σε επιχειρήσεις ή επιχειρηµατίες, θα πρέπει να

πιέσεις ή άλλου είδους επιρροές τρίτων προς τον

φροντίζουν ιδιαίτερα, ώστε αυτές οι υπηρεσίες να µην οδη-

∆ιαµεσολαβητή.

γούν σε σύγκρουση καθηκόντων ακόµη και ενδεχόµενη.

21. Η ανάγκη για αντικειµενικότητα και αµεροληψία

26. Οι ∆ιαµεσολαβητές πρέπει να αποφεύγουν κάθε

υπάρχει σε κάθε µορφή εργασίας που σχετίζεται

προσωπική ή κοινωνική σχέση µε τα διευθύνοντα

µε το έργο της ∆ιαµεσολάβησης, ιδιαίτερα όµως στις έγ-

στελέχη ή µε άλλους τρίτους που διατηρούν δεσµούς
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επιρροής µε τη προσφεύγουσα σε διαµεσολάβηση επι-

Η’

Αρµοδιότητες

χείρηση ή µε τα προσφεύγοντα σε ∆ιαµεσολάβηση φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που ενδέχεται να επηρεάσει ή

31. Οι ∆ιαµεσολαβητές οφείλουν να εκτελούν τα καθή-

να απειλήσει τη δυνατότητα των ∆ιαµεσολαβητών να

κοντά τους εντός του κύκλου των αρµοδιοτήτων

δράσουν ή να δηµιουργεί την εντύπωση ότι αυτοί δεν θα

τους και δεν πρέπει να αναλαµβάνουν εργασία, που δεν

δράσουν

έχουν την αρµοδιότητα να εκτελέσουν.

µε

ανεξαρτησία

γνώµης

κατά

την

∆ιαµεσολάβηση.
27. Οι ∆ιαµεσολαβητές δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούν

Θ’ Αµοιβές

τη θέση τους προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου. Οφείλουν να αποφεύγουν σχέσεις που ενέχουν τον

32. Οι ∆ιαµεσολαβητές πρέπει πάντοτε να παρέχουν

κίνδυνο να προκαλέσουν σε βάρος τους κατηγορία, µοµφή

στα µέρη πλήρη πληροφόρηση σχετικά µε την

για διαπλοκή, ή πολύ περισσότερο για διαφθορά, ή από τις

εφαρµοστέα µέθοδο αµοιβών και δαπανών. Οι

οποίες θα µπορούσαν να προκύψουν αµφιβολίες για την

∆ιαµεσολαβητές δεν πρέπει να δέχονται να ενεργούν ως

αµεροληψία και ανεξαρτησία τους.

∆ιαµεσολαβητές, αν δεν έχουν γίνει προηγουµένως δε-

28. Οι ∆ιαµεσολαβητές δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούν πληροφορίες, προερχόµενες από την εκτέλεση

κτές οι αρχές και οι κανόνες υπολογισµού της αµοιβής
τους και των δαπανών από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.

των καθηκόντων τους, ως µέσα εξασφάλισης οφέλους
προσωπικού ή τρίτων.

Ι’ Επαγγελµατική ικανότητα, εµπειρία και βελτίωση

Επαγγελµατική εχεµύθεια – Καλή πίστη

33. Οι ∆ιαµεσολαβητές πρέπει να επιδεικνύουν επαγ-

29. Οι ∆ιαµεσολαβητές δεν πρέπει ν’ αποκαλύπτουν

και δεξιότητες για τη διεξαγωγή και εποπτεία των

πληροφορίες προερχόµενες από ή σχετιζόµενες µε

∆ιαµεσολαβήσεων, που τους ανατίθενται, καθώς και για

Ζ’

γελµατικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερες ικανότητες

τη διαδικασία ∆ιαµεσολάβησης, περιλαµβανοµένης και της

τη σύνταξη των τυχόν γνωµών, που αναλαµβάνουν.

πληροφορίας ότι πρόκειται να λάβει χώρα ∆ιαµεσολάβηση

34. Οι ∆ιαµεσολαβητές πρέπει να ανταποκρίνονται

ή ότι έχει ήδη λάβει χώρα, είτε προφορικά είτε γραπτά,

στις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές και

παρά µόνο στα πλαίσια που υποχρεούνται από την εθνική

απαιτήσεις ∆ιαµεσολάβησης, αλλά και στις πιο απαι-

νοµοθεσία.

τητικές προσδοκίες των προσφευγόντων στη διαδικα-

30. Οι ∆ιαµεσολαβητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να γνωρίζουν και να ακολουθούν

σία αυτή.
35. Οι ∆ιαµεσολαβητές οφείλουν συνεχώς να εκ-

τον Κανονισµό ∆ιαµεσολάβησης, όπως και τις αποδεκτές

συγχρονίζουν και να βελτιώνουν τις δεξιότητες,

µεθόδους και πρακτικές της ∆ιαµεσολάβησης, ώστε να

που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του

προσφέρουν έργο ταχύ, οικονοµικό, αποδοτικό και αποτε-

έργου τους µε συνεχή επιµόρφωση, καθώς και πρακτική

λεσµατικό. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν καλά και να

εξάσκηση στις διαµεσολαβητικές τεχνικές, σύµφωνα µε τα

εφαρµόζουν τις συνταγµατικές και νοµοθετικά καθιερωµέ-

σχετικά πρότυπα ή συστήµατα πιστοποίησης, και, εφόσον

νες αρχές του ∆ικαίου και ιδίως τις αρχές της καλής πίστε-

τους ζητηθεί, να παρέχουν στα µέρη πληροφορίες σχετικά

ως, της µη καταχρήσεως δικαιώµατος και της επιείκειας

µε τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους.

που ισχύουν για όλους τους πολίτες.
Μάϊος 2007

