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ΣΜΗΜΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ ΣΟΤ ΚεΓηαΒΔΘ
*** *** ***
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Α. ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ – ΣΜΗΜΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ
ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ
Σν Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΒΔΘ, ζην εμήο Κέληξν
Γηακεζνιάβεζεο ή ΚΔΝΣΡΟ, φπσο θαη ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο
Οθεηιεηψλ, ζην εμήο ΣΜΗΜΑ ή Σ.Δ.Ο., απνηειεί θνξέα ρσξίο δηθή ηνπ
λνκηθή πξνζσπηθφηεηα εθφζνλ έρεη ηδξπζεί θαη πθίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί
ζην πιαίζην ηεο δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ Βηνηερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (ΒΔΘ) θαη ειέγρεηαη απφ ην Γ ηνπ, είλαη
ελζσκαησκέλν ζην ΒΔΘ ηνπ νπνίνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο.
Σν Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο θαη ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ
ιεηηνπξγεί κε ηε βαζηθή νκάδα Γηακεζνιαβεηψλ κε ηελ επσλπκία «The
Medilution Team», κε ηελ νπνία ην ΒΔΘ έρεη ζπλάςεη χκθσλν
πλεξγαζίαο, ην νπνίν νξίδεη ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ΒΔΘ
θαη ηεο νκάδαο, θαη ε νπνία νκάδα (The Medilution Team) νξγαλψλεη
φιε ηε δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ππφ ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γ.. ηνπ
ΒΔΘ, θαζψο θαη κε 101 δηακεζνιαβεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ ηνπ ΒΔΘ, νη νπνίνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη απφ
ην ΤΓΓΑΓ, θαη ησλ νπνίσλ ε αίηεζε εγγξαθήο έρεη γίλεη δεθηή κεηά απφ
ηελ πξνζήθνπζα δηαδηθαζία πνπ έρεη ήδε πξνβιεθζεί ζην παξφλ. ην
Σ.Δ.Ο. πθίζηαληαη θαη ην Μεηξψν Ννκηθψλ, ην νπνίν ζα ζηειερψλεηαη
απφ ηνπο Γηθεγφξνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν
Γηακεζνιαβεηψλ, θαη νη νπνίνη ζα επηδείμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ
εγγξαθή ηνπο ζην ελ ιφγσ Μεηξψν, ην Μεηξψν Γηαπξαγκαηεπηψλ θαη
ην Μεηξψν Δθηηκεηψλ, πνπ ζα επαλδξσζνχλ κεηά απφ ζρεηηθή
πξνθήξπμε.
Ο αξηζκφο απηφο ησλ δηακεζνιαβεηψλ ελδέρεηαη λα αιιάμεη αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ην ΒΔΘ.
Αληίζηνηρα, πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε Μεηξψνπ Γηαπξαγκαηεπηψλ,
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Ννκηθψλ θαη Δθηηκεηψλ γηα ην λέν Σ.Δ.Ο. ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη
ειεχζεξνο θαη αλάινγνο κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο.
Σν Κέληξν θαη ην Σκήκα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια θέληξα
Γηακεζνιάβεζεο ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη κε άιινπο θνξείο, γηα
ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Γηακεζνιάβεζεο ζηελ επίιπζε εγρψξησλ
θαη δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ. Αλ ην απνθαζίζεη ην Γ ηνπ ΒΔΘ, ην
Κέληξν κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε πεξηθεξεηαθνχ θέληξνπ
δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ ή ζηε
ζεζκνζέηεζε θνηλνχ πεξηθεξεηαθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ επίιπζε
δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ κε δηακεζνιάβεζε.
Β.ΣΟΥΟΙ
Α) Οη ζηφρνη ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο ΒΔΘ είλαη νη εμήο:
- Δπίιπζε δηαθνξψλ κέζσ δηακεζνιάβεζεο (κέιε θαη κε κέιε ηνπ
ΒΔΘ δχλαληαη λα επηιχνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ εκπίπηνπλ ζην
πιαίζην ηεο Γηακεζνιάβεζεο)
- Πξνψζεζε
ηεο
δηακεζνιάβεζεο
σο
απνηειεζκαηηθήο
ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ επίιπζεο δηαθνξψλ, κε ηελ νπνία
εμνηθνλνκνχληαη ρξφλνο θαη ρξήκα
- Γηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ – ζεκηλαξίσλ επαηζζεηνπνίεζεο,
εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ ζρεηηθά κε ηε δηακεζνιάβεζε θαη άιιεο
κεζφδνπο επίιπζεο δηαθνξψλ.
Β) Οη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ είλαη νη εμήο:
- Γσξεάλ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
έρνπλ, κεηά απφ κειέηε ηεο ππφζεζήο ηνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
ξπζκίζνπλ ή λα βξνπλ νηαδήπνηε ιχζε ζην πξφβιεκα ππεξρξέσζεο ησλ
λνηθνθπξηψλ ηνπο ή ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.
- Πξνζπάζεηα επίιπζεο ππνζέζεσλ ππεξρξέσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
είηε λνηθνθπξηψλ είηε επηρεηξήζεσλ.
- Γεληθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ζε φιεο ηηο
δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππεξρξεσκέλσλ
λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηφζν σο πξνο ηελ λνκηθή ππνζηήξημε,
ππνζηήξημε γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο,
ππνζηήξημε ζηελ εθηίκεζε αθηλήησλ, ή ζε πξνζηάδην άιιεο δηαδηθαζίαο
θαη ελ γέλεη ζε φ,ηη ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ ππφζεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ.
Γ.ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
Σα φξγαλα ηνπ Κέληξνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο είλαη ηα ίδηα κε απηά ηεο
νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ ΒΔΘ ηνπ νπνίνπ αλαπφζπαζηα θνκκάηηα είλαη
φπσο έρεη ήδε ιερζεί.
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Γηα ηελ εμππεξέηεζε φκσο ησλ ζηφρσλ ηνπ Κέληξνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο
πξνζηίζεληαη ηα εμήο φξγαλα ζηα ήδε ππάξρνληα:
- Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ, ε νπνία είλαη ηξηκειήο θαη
απνηειείηαη απφ 2 εθπξνζψπνπο ηνπ ΒΔΘ θαη 1 εθπξφζσπν ηεο νκάδαο
The Medilution Team θαη ε νπνία απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηνπ
Κέληξνπ θαη θπξίσο γηα ηελ εγγξαθή Γηακεζνιαβεηψλ ζην Μεηξψν πνπ
ζα ζπζηαζεί θαζψο θαη νηνδήπνηε άιιν ζέκα ρξεηάδεηαη λα ξπζκηζηεί.
ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρεη θαη ν επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ The
Medilution Team.
- O CASE MANAGER, ν νπνίνο ζα αζρνιείηαη κε ηελ αίηεζε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ γηα εηζαγσγή ηεο ππφζεζήο ηνπο ζε Γηακεζνιάβεζε,
κέρξη ηελ αλάζεζε ηεο ππφζεζεο ζην/ζηνπο Γηακεζνιαβεηή/έο πνπ ζα
επηιερζνχλ
- Η ΟΜΑΓΑ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ηνπ Σ.Δ.Ο., ε νπνία απνηειείηαη
απφ έλαλ Ννκηθφ, έλαλ Γηαπξαγκαηεπηή θαη έλαλ Δθηηκεηή αθηλήησλ ή /
θαη κεραλεκάησλ, πνπ ζα αλαιακβάλνπλ ηελ ππφζεζε ελφο
ελδηαθεξφκελνπ θαη ζα ηε θέξνπλ ζε πέξαο είηε κε επηηπρή ζπκθσλία
είηε κε βεβαίσζε αδπλακίαο απνηειέζκαηνο.
Γ.ΤΠΗΡΔΙΔ
Α)Σν Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο ΒΔΘ παξέρεη ηηο εμήο ππεξεζίεο:
- Παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη νδεγηψλ ζρεηηθά κε ην Θεζκφ ηεο
Γηακεζνιάβεζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηακεζνιάβεζεο, απφ
νκάδα δηακεζνιαβεηψλ
- Γηαρείξηζε ησλ δηαθνξψλ πνπ παξαπέκπνληαη ζε δηακεζνιάβεζε
κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ
δηακεζνιάβεζεο
- Παξνρή βνήζεηαο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζε φ,ηη αθνξά ηελ
επηινγή δηακεζνιαβεηψλ απφ ηνλ Καηάινγν Γηακεζνιαβεηψλ πνπ
ηεξεί ην Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο
- Δθηέιεζε ρξεψλ ζπλδέζκνπ αλάκεζα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη
ηνλ δηακεζνιαβεηή, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ.
- Παξνρή ζπλδξνκήο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ νξγάλσζε
θάζε άιιεο ππνζηεξηθηηθήο ππεξεζίαο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί
θαηά ηελ πνξεία ηεο δηακεζνιάβεζεο, φπσο ππεξεζίεο
κεηάθξαζεο, δηεξκελείαο ή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο.
- Γηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ ησλ δηαδηθαζηψλ
δηακεζνιάβεζεο.
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- Παξνρή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηερληθψλ κέζσλ θαη
κέζσλ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε
δηεμαγσγή δηακεζνιάβεζεο
- Παξνρή ππεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηακεζνιάβεζεο.
- Σν Κέληξν ζα κπνξεί λα δηελεξγεί ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο
δηακεζνιαβεηψλ θαη ζα κπνξεί λα δηνξγαλψλεη πάζεο θχζεο
εθδειψζεηο γηα ηε δηάδνζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο
Β)Σν Σκήκα Δλεκέξσζεο Οθεηιεηψλ ηνπ Κε.Γηα.ΒΔΘ παξέρεη ηηο εμήο
ππεξεζίεο:
- Γσξεάλ ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα φιεο ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ, κεηά απφ κειέηε ηεο ππφζεζήο ηνπο, ψζηε
λα κπνξέζνπλ λα ξπζκίζνπλ ή λα βξνπλ νηαδήπνηε ιχζε ζην
πξφβιεκα
ππεξρξέσζεο ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο ή ησλ
επηρεηξήζεψλ ηνπο.
- Πξνζπάζεηα επίιπζεο ππνζέζεσλ ππεξρξέσζεο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ είηε λνηθνθπξηψλ είηε επηρεηξήζεσλ κε πνιχ
πξνλνκηαθέο ηηκέο έλαληη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο .
- Γεληθφηεξε παξνρή ππεξεζηψλ, ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ζε φιεο
ηηο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππεξρξεσκέλσλ
λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηφζν σο πξνο ηελ λνκηθή
ππνζηήξημε, ππνζηήξημε γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, θαηά ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο, ππνζηήξημε ζηελ εθηίκεζε αθηλήησλ, ή ζε
πξνζηάδην άιιεο δηαδηθαζίαο θαη ελ γέλεη ζε φ,ηη ζεσξείηαη
απαξαίηεην γηα ηελ ππφζεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
Δ.α.ΜΗΣΡΩΟ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ
ην Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο ΒΔΘ, ε δηακεζνιάβεζε δηεμάγεηαη απφ
δηακεζνιαβεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο λνκηθέο θαη ηππηθέο
πξνυπνζέζεηο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ
ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΒΔΘ.
Μεηαμχ ηνπ ΒΔΘ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ Γηακεζνιαβεηψλ απφ ηελ 3κειή
επηηξνπή, ζα ππνγξάθεηαη Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ κε ηνπο φξνπο ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ζα πξνζρσξνχλ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαζψο
θαη φια ηα εηδηθφηεξα κέξε ηνπ ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην
θνκκάηη ηνπ παξφληνο.
1. ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ ΣΟΤ
ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ΣΟΤ ΒΔΘ
Η εγγξαθή ζηνλ Καηάινγν Γηακεζνιαβεηψλ ηνπ ΒΔΘ γίλεηαη κεηά απφ
ππνβνιή αίηεζεο ζην Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο ΒΔΘ, κεηά απφ ζρεηηθή
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πξνθήξπμε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο. Γηαξθεί γηα έλα έηνο θαη
ππάξρεη δηθαίσκα αλαλέσζεο. Σν έληππν ηεο αίηεζεο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη νλνκαηεπψλπκν ηνπ αηηνχληνο, ηνλ Αξηζκφ δειηίνπ
ηαπηφηεηνο ηνπ, ηελ εζληθφηεηα, ηε κφληκε θαη πξνζσξηλή δηεχζπλζή ηνπ
αλ απηέο δηαθέξνπλ, ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ
θαη θαμ, ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, ηα πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο πνπ έρεη νινθιεξψζεη, ηελ εηδίθεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε
πνπ απνθηήζεθε, ηε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ινηπά πξνζφληα πνπ
δηαζέηεη. Σν έληππν ηεο αίηεζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηίηινπο, πηπρία θαη
πηζηνπνηεηηθά.
Σν Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ θαη ε εγγξαθή λέσλ δηακεζνιαβεηψλ ζε
απηφλ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο 3κεινχο επηηξνπήο ηνπ Κέληξνπ, ε
νπνία ζα απνηειείηαη απφ 2 κέιε ηνπ ΒΔΘ θαη ζηελ επηηξνπή απηή ζα
ζπκκεηέρεη έλα κέινο ηεο νκάδαο The Medilution Team. Η επηηξνπή ζα
απνθαζίδεη εληφο 15 εκεξψλ απφ ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή
αηηήζεσλ.
Ο εγθεθξηκέλνο
δηακεζνιαβεηήο εγγξάθεηαη ζην
Μεηξψν
Γηακεζνιαβεηψλ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δεκνζηεχνληαη ζε θάζε
ελεκεξσηηθφ πιηθφ ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο θαζψο θαη ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ Κέληξνπ.
Με ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ, ν δηακεζνιαβεηήο
ππνγξάθεη Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ κε Γήισζε θαη πγθαηάζεζε φξσλ
ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Σα πξνζφληα γηα ηελ επηινγή Γηακεζνιαβεηψλ είλαη νη ζπνπδέο θαη ηα
εηδηθφηεξα πηπρία πνπ θαηέρεη, ε κεηεθπαίδεπζή ηνπ ζε ζέκαηα
Γηακεζνιάβεζεο, ε ελ γέλεη πείξα θαη εκπεηξία ηνπ θαζψο θαη νηνδήπνηε
ζέκα θξίλεη ε επηηξνπή φηη πξέπεη λα ιάβεη ππφςε.
2. ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ ΣΟΤ
ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ΣΟΤ ΒΔΘ.
Ο δηακεζνιαβεηήο δηαγξάθεηαη απφ ηνλ Καηάινγν Γηακεζνιαβεηψλ κε
βάζε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΒΔΘ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
- Καηφπηλ αηηήκαηνο δηακεζνιαβεηή, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηακεζνιάβεζεο πνπ έρεη ήδε αλαιάβεη
- ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Γηακεζνιαβεηή κε ηνπο
φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αιιά θαη ηνπ Κψδηθα
Γενληνινγίαο πνπ δηέπεη ην αμίσκά ηνπ
- ηελ πεξίπησζε γεληθφηεξεο παξαβίαζεο θαλφλσλ θαη φξσλ ηεο
λνκνζεζίαο θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ δεζκεχνπλ ηνπο
δηακεζνιαβεηέο
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- ηελ πεξίπησζε πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ ηνπ δηακεζνιαβεηή
πνπ θινλίδνπλ ηε θήκε θαζψο θαη βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληαη ηνπ
Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο
- ηελ πεξίπησζε πνπ απνιέζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο
δηακεζνιαβεηήο απφ ην ΤΓΓΑΓ, απνηειεί ΑΤΣΟΓΙΚΑΙΗ
δηαγξαθή απφ ην Καηάινγν Γηακεζνιαβεηψλ ηνπ Κέληξνπ
Δ.β.ΜΗΣΡΩΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ
ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ πθίζηαληαη ηα εμήο Μεηξψα:
- ΜΗΣΡΩΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, απνηειείηαη απφ ηνπο Ννκηθνχο πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ ηνπ Κε.Γηα.ΒΔΘ,
πνπ έρνπλ δείμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα εγγξαθνχλ απηφκαηα ζην
παξφλ θαη πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα εγγξαθήο ηνπο ζην ελ ιφγσ
Μεηξψν, ήηνη έρνπλ ηνπιάρηζην 5εηή εκπεηξία σο δηθεγφξνη,
έρνπλ αζρνιεζεί θαη έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία ζηα ηξαπεδηθά
ζέκαηα, ζηηο ζπκβάζεηο ζε ζέκαηα εκπξάγκαηνπ δηθαίνπ θαζψο
επίζεο εθηηκάηαη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε κε
ζέκαηα ηξαπεδηθά θ.α.
- ΜΗΣΡΩΟ
ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΩΝ,
απνηειείηαη
απφ
Γηαπξαγκαηεπηέο/ πκβνχινπο/ Οηθνλνκνιφγνπο πνπ επηιέρζεθαλ
κεηά ηελ Πξνθήξπμε πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην ΒΔΘ θαη πνπ
πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα, γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην ελ ιφγσ Σκήκα, ήηνη έρνπλ πιήξεηο γλψζεηο αλάιπζεο
νηθνλνκηθψλ ινηπψλ ζηνηρείσλ επηρείξεζεο, λνκηθψλ αιιά θαη
θπζηθψλ πξνζψπσλ, κεγάιε εκπεηξία ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα
ξχζκηζε ή/ θαη θνχξεκα νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ θαη
λνκηθψλ πξνζψπσλ, άξηηα γλψζε ησλ λφκσλ πνπ πθίζηαληαη,
έρνπλ δπλαηφηεηα εθπφλεζεο επηρεηξεκαηηθψλ πιάλσλ /
νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ βησζηκφηεηαο επηρεηξήζεσλ θιπ. Σα ελ
ιφγσ κέιε ηνπ Μεηξψνπ έγηλαλ δεθηά κεηά απφ ζπλέληεπμε κε
ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο νξίδεηαη
αλσηέξσ γηα ην Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ θαη εθφζνλ έρνπλ
θαηαβάιεη ην εθάπαμ ηέινο εγγξαθήο ζην Μεηξψν θαη ηελ εηήζηα
ζπλδξνκή ηνπο.
- ΜΗΣΡΩΟ ΔΚΣΙΜΗΣΩΝ, απνηειείηαη απφ Δθηηκεηέο εηδηθά
πηζηνπνηεκέλνπο είηε αθηλήησλ είηε κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο
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δηαηάμεηο ηηο θείκελεο Ννκνζεζίαο. Σα ελ ιφγσ κέιε ηνπ
Μεηξψνπ έγηλαλ δεθηά κεηά απφ αλάινγε πξνθήξπμε θαη
ζπλέληεπμε κε ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν
φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ γηα ην Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ θαη
εθφζνλ έρνπλ θαηαβάιεη ην εθάπαμ ηέινο εγγξαθήο ζην Μεηξψν
θαη ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπο.
Καη γηα ηα 3 απηά Μεηξψα ηνπ Σ.Δ.Ο. (Ννκηθψλ/Γηαπξαγκαηεπηψλ θαη
Δθηηκεηψλ) ηα εγθεθξηκέλα κέιε εγγξάθνληαη ζηα νηθεία Μεηξψα θαη ηα
ζηνηρεία ηνπο δεκνζηεχνληαη ζε θάζε ελεκεξσηηθφ πιηθφ ηνπ Κέληξνπ
Γηακεζνιάβεζεο θαζψο θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Κέληξνπ.
Με ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα Μεηξψα, ππνγξάθνπλ Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ
κε Γήισζε θαη πγθαηάζεζε φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
ΡΗΣΑ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΟΣΙ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΩΝ ΜΗΣΡΩΩΝ ΣΟΤ ΣΔΟ
ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΚΑΙ ΣΑ 3
ΜΗΣΡΩΑ ΚΑΘΩ ΤΠΑΡΥΔΙ ΑΤΜΒΙΒΑΣΟ. ΔΥΟΤΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΜΟΝΟ ΣΟ 1 ΑΠΟ ΣΑ 3 ΑΤΣΑ ΠΟΤ
ΘΑ ΔΠΙΛΔΞΟΤΝ. ΟΜΑΓΔ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΓΔ ΓΤΝΑΝΣΑΙ ΝΑ
ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΑΤΣΟΤΙΑ.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ γηα ην Μεηξψν
Γηακεζνιαβεηψλ ηφζν γηα ηελ εγγξαθή φζν θαη γηα ηε ΓΙΑΓΡΑΦΗ
ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟ Σ.Δ.Ο.
ΡΗΣΑ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ, φηη ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ζε νηνδήπνηε κέινο
νηνπδήπνηε Μεηξψνπ λα ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά πξνο ην Κέληξν, ήηνη
λα πξνζειθχεη πειαηεία απφ ην ΚεΓηαΒΔΘ ή ην Σ.Δ.Ο ηνπ ΒΔΘ θαη λα
ρξεζηκνπνηεί αζέκηηα κέζα πξνο απηφ ηνλ ζθνπφ.
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ηέηνηα ελέξγεηα, δηαθφπηεηαη απηφκαηα
ε ζπλεξγαζία, δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν ν πξάμαο θαη ηίζεηαη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπο ΒΔΘ γηα δηεθδίθεζε ηπρφλ απνδεκηψζεσλ.
Σ.ΔΓΓΡΑΦΑ
Α.Έληππα:
Κε.Γηα.ΒΔΘ:
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο ζα εληάζζνληαη ζε έλα
ζχζηεκα ηππηθφ θαη έγγξαθν. Σα δε έγγξαθα πνπ ζα δηαζέηεη ην Κέληξν
ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ηα εμήο:
1. Έληππν ζπιινγήο ζηνηρείωλ, γηα φζνπο έξζνπλ ζε επαθή κε ην
Κέληξν πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο δσξεάλ γηα ην ζεζκφ
ηεο Γηακεζνιάβεζεο
2. Έληππν εηζαγωγήο ηεο ππόζεζεο ζηε Γηακεζνιάβεζε, φπνπ ζα
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηνχ πνπ εηζάγεη ηελ ππφζεζε, ηα
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3.

4.

5.
6.

7.

ζηνηρεία ηεο αληίζεηεο πιεπξάο, ηε θχζε ηεο δηαθνξάο θαη
ζχληνκε αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ ηεο δηαθνξάο, ηπρφλ πξνζθπγή
ζηε δηθαζηηθή νδφ, ελψ ζην ηέινο ζα ζεκεηψλεηαη απφ ην Κέληξν
αλ ε δηαθνξά απηή είλαη ψξηκε λα θαηαιήμεη ζε δηακεζνιάβεζε
πκθωλία ππαγωγήο ζε δηακεζνιάβεζε καδί κε ζπκθωλία γηα
εκπηζηεπηηθόηεηα θαη γηα ηήξεζε όιωλ ηωλ αξρώλ θαη
θαλόλωλ ηεο Γηακεζνιάβεζεο, ηελ νπνία ζα ππνγξάθνπλ φια ηα
κέξε πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ καδί κε ηνπο πιεξεμνχζηνπο Γηθεγφξνπο
ηνπο, ν Γηακεζνιαβεηήο θαζψο θαη θάζε άιινο πνπ ζα ζπκκεηέρεη
ζηε Γηαδηθαζία είηε σο εκπεηξνγλψκνλαο είηε σο παξαηεξεηήο.
πκθωλία Γηακεζνιάβεζεο (Πξαθηηθό πκβηβαζκνύ) ή
Πξαθηηθό Απνηπρίαο, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη ζην πέξαο ηεο
δηακεζνιάβεζεο θαηά πεξίπησζεο. ηε δε πεξίπησζε πκθσλίαο
ζα αλαγξάθνληαη ξεηά νη φξνη θαη νη ζπκθσλίεο πνπ
αλαγλσξίδνληαη θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηα κέξε κε ηνπο
δηθεγφξνπο θαη ην Γηακεζνιαβεηή. Σν πξαθηηθφ απηφ ηεο
πκθσλίαο κπνξεί λα θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην Γηθαζηήξην
(Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν) ψζηε λα απνθηήζεη εθηειεζηφηεηα θαη
ην πεξηερφκελν ην εηνηκάδνπλ νη Πιεξεμνχζηνη Γηθεγφξνη ησλ
κεξψλ απφ θνηλνχ.
Απνδεηθηηθά παξαιαβήο θαη παξάδνζεο θαθέινπ ππόζεζεο ή
θαηαζηξνθήο εγγξάθωλ
Έληππν αίηεζεο γηα ηελ εγγξαθή δηακεζνιαβεηή ζηνλ
Καηάινγν ηνπ Κέληξνπ, ην νπνίν ζα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ζην ηέινο ζα ππάξρεη αμηνιφγεζε κεηά
απφ έιεγρν ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαζψο θαη κεηά απφ ηελ
ηδησηηθή ζπλέληεπμε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη έγθξηζε ηεο αίηεζεο
ή ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΜΔΝΗ απφξξηςε απηήο
Πξαθηηθό αλάζεζεο ππόζεζεο ζε Γηακεζνιαβεηήο, ην νπνίν ζα
πεξηέρεη ηνλ νξηζκφ ηνπ Γηακεζνιαβεηή, ή ζε πεξίπησζε
πλδηακεζνιαβήζεσλ,
ηα
νλφκαηα
ακθφηεξσλ
ησλ
Γηακεζνιαβεηψλ, ηε δήισζε αλάιεςεο θαζεθφλησλ ηνπ ή ησλ
Γηακεζνιαβεηψλ θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ησλ παξαηεξεηψλ ζηε
Γηακεζνιάβεζε. Θα εκπεξηέρεη θαη δήισζε απφ φινπο ηήξεζεο
αξρψλ
ηεο
δηακεζνιάβεζεο
θπξίσο
απνξξήηνπ
θαη
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εκπηζηεπηηθφηεηαο ελψ γηα ηνλ ή ηνπο δηακεζνιαβεηέο δήισζε
ακεξνιεςίαο θαη αλεμαξηεζίαο
8. Έγγξαθε γλωζηνπνίεζε γηα ην πέξαο ηεο Γηακεζνιάβεζεο,
ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ην απνηέιεζκα είηε ηεο
ζπκθσλίαο είηε ησλ ιφγσλ απνηπρίαο ηεο
9. Δξωηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο ηεο δηακεζνιάβεζεο, ην νπνίν
ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα κέξε ή/θαη ηνπο πιεξεμνχζηνπο
δηθεγφξνπο ηνπο
10.Πίλαθαο δηθαηωκάηωλ, ηειώλ θαη ρξεώζεηο, πνπ πξνζαξηάηαη
σο παξάξηεκα ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ
11.Λνηπά έγγξαθα πνπ ζα απαηηεζνύλ αλά πεξίπηωζε
Σα έγγξαθα πνπ εηζέξρνληαη θαηά ηελ ππαγσγή ησλ ππνζέζεσλ ζηε
δηακεζνιάβεζε είηε θαηαζηξέθνληαη είηε επηζηξέθνληαη ζηνπο θαηαζέηεο
ηνπο , ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη θαλφλεο ηεο Γηακεζνιάβεζεο, θαζψο
δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηίπνηα απφ απηά ζε νηαδήπνηε άιιε
δηαδηθαζία θαη δε Γηθαζηηθή , ΔΚΣΟ απφ ην ΠΡΑΚΣΙΚΟ
ΤΜΒΙΒΑΜΟΤ αλ απηφ απνθαζηζζεί απφ θάπνην απφ ηα κέξε λα
θαηαηεζεί ζην αξκφδην Γηθαζηήξην φπσο πξνβιέπεη ν Νφκνο 3898/2010.
Σν Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο έρεη δηθαίσκα γηα ζηαηηζηηθνχο θαη
εζσηεξηθνχο κφλν ιφγνπο, ηεξψληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ην
απφξξεην λα θξαηήζεη πξαθηηθφ κε έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο θάζε
πεξίπησζεο πνπ εηζήιζε, ηε θχζε ηεο ππφζεζεο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο
ηεο δηαδηθαζίαο. Η Σαπηφηεηα ησλ κεξψλ θαη φιεο νη ζπλνπηηθέο
πιεξνθνξίεο απαγνξεχεηαη λα δεκνζηεχνληαη , λα θνηλνπνηνχληαη ή λα
ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν Κέληξν έρεη δηθαίσκα λα δεκνζηνπνηεί κφλν
ζηαηηζηηθνχο αξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ ππαρζέλησλ ζηε
δηακεζνιάβεζε πεξηπηψζεσλ, ζην πνζνζηφ επηηπρίαο θαη ζην πνζνζηφ
απνηπρίαο απηψλ.
Όια ηα έγγξαθα πνπ εηζέξρνληαη απφ ηα κέξε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ζηε Γηακεζνιάβεζε, θαηαγξάθνληαη, ζθξαγίδνληαη θαη ζην πέξαο ηεο
δηαδηθαζίαο επηζηξέθνληαη ζηνλ θαηαζέηε ή θαηαζηξέθνληαη κε ην
αλάινγν πξαθηηθφ επηζηξνθήο ή θαηαζηξνθήο.
ΓΙΑ ΣΟ Σ.Δ.Ο., ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη είλαη:
1. Έληππν ζπιινγήο ζηνηρείωλ, γηα φζνπο έξζνπλ ζε επαθή κε ην
ΣΔΟ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο δσξεάλ γηα φιεο ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ, κεηά απφ κειέηε ηεο ππφζεζήο ηνπο, ψζηε
λα κπνξέζνπλ λα ξπζκίζνπλ ή λα βξνπλ νηαδήπνηε ιχζε ελάληηα
ζηελ ππεξρξέσζε ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπο ή ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο.
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2. Έληππν/ Γήιωζε αλάζεζεο ηεο ππόζεζεο ζηελ Οκάδα
Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ΣΔΟ, ζπκθωλίαο κε πξνηεηλόκελεο
ιύζεηο & αλαγλώξηζεο κε επζύλεο ηνπ ΣΔΟ ηνπ Κε.Γηα.ΒΔΘ.
3. Δμνπζηνδφηεζε πξνο ΣΔΟ & ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΜΔ
ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΔ Σα έληππα απηά ηα εηνηκάδεη ε Οκάδα
Γηαπξαγκάηεπζεο θαη δε ν εθάζηνηε Γηαπξαγκαηεπηήο πνπ
αλαιακβάλεη.
4. Απνδεηθηηθά παξαιαβήο θαη παξάδνζεο θαθέινπ ππόζεζεο ή
θαηαζηξνθήο εγγξάθωλ από ηελ Οκάδα Γηαπξαγκάπεπζεο.
5. Πίλαθαο δηθαηωκάηωλ & ρξεώζεωλ πξνζαξηώκελνο ζηνλ
παξόληα.
6. ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ, ηεξνπκέλνπ ηνπ απνξξήηνπ,
ψζηε ε δηνίθεζε ηνπ ΒΔΘ λα δηαζέηεη ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ησλ ππνζέζεσλ
7. ΑΡΥΔΙΟ ΑΝΑΣΔΘΗΜΔΝΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ, κε ζηνηρεία
ππφζεζεο, ελδεηθηηθά: φλνκα εληνιέα θαη πνηνη Ννκηθνί
Γηαπξαγκαηεπηέο Δθηηκεηέο αλέιαβαλ, χςνο νθεηιψλ ζπλνιηθφ,
εκεξνκελία αλάζεζεο θ.α. Σν αξρείν απηφ ζα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε
ησλ κειψλ ησλ Μεηξψσλ, ψζηε λα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ
ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ αλαζέζεσλ ησλ ππνζέζεσλ.
Β.θξαγίδα
Όια ηα έγγξαθα, εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα ζα ζθξαγίδνληαη κε ηε
ζθξαγίδα ηνπ ΒΔΘ θαη κε ηελ έλδεημε «ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ
ΒΔΘ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Ο παξψλ Καλνληζκφο θαη θάζε παξάξηεκά ηνπ, ηζρχεη γηα ηελ επίιπζε
αζηηθψλ, εκπνξηθψλ, εξγαηηθψλ, νηθνγελεηαθψλ δηαθνξψλ θαζψο θαη
δηαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή κε πξνκεζεπηή
θαζψο θαη άιισλ δηαθνξψλ κεηαμχ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε
εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, φπσο άιισζηε δίλεη ην δηθαίσκα ν Νφκνο
3898/2010 λα ππαρζνχλ νη σο άλσ δηαθνξέο ζην Θεζκφ ηεο
Γηακεζνιάβεζεο.
Δπίζεο, πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζε ν,ηη αθνξά ην
λέν Σκήκα Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ, θαη σο ζχλνιν αιιά θαη φπνπ
ξεηά ππάξρεη επηζήκαλζε, απνηεινχλ νη πξνζπάζεηεο ξχζκηζεο,
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αλαδηάξζξσζεο, επηκήθπλζεο, πεξηθνπήο ή θάζε άιινπ λφκηκα θαη
λνκνζεηηθά πξνβιεπφκελνπ ηξφπνπ ηαθηνπνίεζεο κε εμππεξεηνχκελσλ
δαλείσλ πάζεο θχζεο θαη νθεηιψλ πξνο Γεκφζην, ηδηψηεο θαη φπνπ
αιινχ πξνβιέπνπλ ηα νηθεία λνκνζεηήκαηα.
ηελ πεξίπησζε λέσλ λνκνζεηεκάησλ πνπ πξνεθηείλνπλ ην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο Γηακεζνιάβεζεο, απηνδηθαίσο ζα εληάζζνληαη θαη απηέο
νη δηαθνξέο εληαχζα, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ν ππφ ςήθηζε λφκνο
γηα ηα θφθθηλα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ην ππνρξεσηηθφ πξνζηάδην ηεο
Γηακεζνιάβεζεο.
Η χπαξμε εθθξεκψλ δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ΓΔΝ
απνηειεί εκπφδην γηα ηελ ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ζηε δηαδηθαζία ηεο
Γηακεζνιάβεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ αιιά θαη ηνλ
νηθείν Νφκν.
2.ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΠΡΙΝ ΣΗ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ
- Έλαξμε Γηακεζνιάβεζεο
Η έλαξμε θαη ππαγσγή ηεο δηαθνξάο ζηε Γηακεζνιάβεζε γίλεηαη
θαηφπηλ ακνηβαίαο ζπκθσλίαο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαθνξά κεξψλ.
Απαηηείηαη έγγξαθν αίηεκα θαηαηεζεηκέλν ζην Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο
γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ην νπνίν θαηαηίζεηαη απφ ην έλα κέξνο ή
απφ φια ηα κέξε απφ θνηλνχ θαη πεξηιακβάλεη:
α.νλφκαηα, δηεπζχλζεηο, αξηζκνχο ηειεθψλνπ, θαμ, e-mail, ησλ κεξψλ ή
/θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο, ησλ πιεξεμνχζησλ δηθεγφξσλ ηνπ, φπνπ
απαηηείηαη λα είλαη παξφληεο θαζψο θαη έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζηελ
πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα.
β. ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δηαθνξάο θαη εη δπλαηφ κία απνηίκεζε ηεο
αμίαο ηεο.
γ. επηινγή ηνπ ή ησλ δηακεζνιαβεηή/ψλ
Σν αίηεκα γηα ηελ ππαγσγή ζηε Γηακεζνιάβεζε ζπλνδεχεηαη κε ην
απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο δηθαηψκαηνο εγγξαθήο ζχκθσλα κε ηνλ
πξνζαξηψκελν Πίλαθα Γηθαησκάησλ / ηειψλ θιπ. Καη ην χςνο απηνχ ηνπ
δηθαηψκαηνο θαζνξίδεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ην Γ ηνπ ΒΔΘ
Σα δηθαηψκαηα γηα ηελ εγγξαθή ηεο ππφζεζεο ΓΔΝ επηζηξέθνληαη ζε
πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο ηνπ /ησλ κέξνπο/σλ.
Όηαλ θαηαηίζεηαη ην Αίηεκα Γηακεζνιάβεζεο απφ έλα κφλν κέξνο, ην
Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο ακέζσο επηδίδεη κε φπνηνλ ηξφπν (ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, θαμ, επηζηνιή, ηειεθσληθά) αληίγξαθν ηνπ αηηήκαηνο ζην
αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ην νπνίν θαιείηαη εληφο επιφγνπ δηαζηήκαηνο
10 εξγαζίκσλ εκεξψλ, λα δειψζεη εγγξάθσο αλ δέρεηαη ή αξλείηαη λα
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κεηάζρεη ζηε Γηακεζνιάβεζε θαη αλ εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ή
ζπκπιεξψλεη ηνλ ήδε πξνηεηλφκελν Γηακεζνιαβεηή.
Μεηά ηε ζπγθαηάζεζε φισλ ησλ κεξψλ γηα ηελ έλαξμε ηεο
Γηακεζνιάβεζεο, ην Κέληξν ακέζσο πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο δηακεζνιάβεζεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο:
- ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ
Αλ ηα κέξε έρνπλ επηιέμεη δηακεζνιαβεηή/έο απηφο/απηνί θαινχληαη λα
ππνγξάςνπλ ακέζσο ηε Γήισζε απνδνρήο ππφζεζεο θαη δήισζε
ακεξνιεςίαο θαη αλεμαξηεζίαο, θαη ζεκεηψλεη ζηηο παξαηεξήζεηο
νηνδήπνηε γεγνλφο ζα κπνξνχζε λα εγείξεη εχινγεο ακθηβνιίεο ζρεηηθά
κε ηελ ακεξνιεςία ή ηελ νπδεηεξφηεηα (Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε
ζπγγέλεηα κε θάπνην απφ ηα κέξε ή ηνπο δηθεγφξνπο, ε πξνεγνχκελε
αλάιεςε σο δηθεγφξνο ηεο ππφζεζεο, ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαθνξά σο
ηξίην κέινο πνπ έρεη νθέιε απφ ηελ έθβαζή ηεο θιπ)
Η Γήισζε ηνπ δηακεζνιαβεηή θνηλνπνηείηαη ζηα κέξε κε ηα νπνία
επηθνηλσλεί ν ίδηνο ν Γηακεζνιαβεηήο/έο θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ πξψηε
επαθή, γλσξηκία θαη ίδξπζε εκπηζηνζχλεο, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θιπ.
Αλ ηα κέξε δελ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ δηακεζνιαβεηή ηεο θνηλήο
αξεζθείαο ηνπο, ην Κέληξν πξνβαίλεη ζε ππφδεημε ηνπ Μεηξψνπ
Γηακεζνιαβεηψλ ηνπ. Δάλ ηα κέξε αδπλαηνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζην
πξφζσπν ηνπ Γηακεζνιαβεηή, ε Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε
ηεο δηαθνξάο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δηακεζνιαβεηψλ, κπνξεί λα
πξνηείλεη κέρξη 3 Γηακεζνιαβεηέο απφ ην Μεηξψν ηνπ Κέληξνπ θαη λα
δεηήζεη απφ ηα κέξε λα ζέζνπλ ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηνπο
Γηακεζνιαβεηέο απηνχο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ αλάζεζε ηεο δηαθνξάο ζην
Γηακεζνιαβεηή πνπ επέιεμαλ ηα κέξε κε ηελ πςειφηεξε ζεηξά
πξνηίκεζεο.
ηελ πεξίπησζε ζπλδηακεζνιάβεζεο ζα πθίζηαηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ
ηνπ Δπηθεθαιήο Γηακεζνιαβεηή θαη ηνπ Βνεζνχ
ηε δηακεζνιάβεζε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κεηά απφ ηε ξεηή ζπλαίλεζε
ησλ κεξψλ, λα παξίζηαηαη έσο 2 παξαηεξεηέο, νη νπνίνη ππνγξάθνπλ απφ
θνηλνχ κε ηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ηα έγγξαθα απνξξήηνπ θαη
εκπηζηεπηηθφηεηαο, θαη παξίζηαληαη ακηζζί θαη εζεινληηθά.
Ο/Οη δηακεζνιαβεηήο/έο αληηθαζίζηαληαη θαη επηιέγεηαη λένο/νη:
- Αλ ν/νη ήδε επηιεγκέλνο/νη αξλείηαη/νχληαη ηελ αλάιεςε
θαζεθφλησλ
- Αλ εμαηξείηαη ν δηακεζνιαβεηήο κε πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ φπνπ
ζα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο εμαίξεζεο
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- Αλ εμαηξείηαη ν δηακεζνιαβεηήο κε πξσηνβνπιία ησλ κεξψλ ή
δηθεγφξσλ ηνπ
- Αλ παπζεί ν δηακεζνιαβεηήο κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα θαησηέξσ
γηα ηελ Παχζε αξκνδηνηήησλ ηνπ.
ΔΞΑΙΡΔΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ
Αλ ν δηακεζνιαβεηήο θξίλεη φηη αδπλαηεί λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε
ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο Γηακεζνιάβεζεο θαη εηδηθά κε απηέο ηεο
ακεξνιεςίαο θαη νπδεηεξφηεηαο, ή εθφζνλ ππάξμνπλ εχινγεο ακθηβνιίεο
ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, ακεξνιεςία θαη νπδεηεξφηεηα πνπ πξέπεη
λα δηαζέηεη, ν δηακεζνιαβεηήο δεηά ηελ εμαίξεζή ηνπ ή ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε δεηνχλ ηελ εμαίξεζή ηνπ.
Η εμαίξεζε κπνξεί λα δεηεζεί είηε απφ ηελ αξρή ή ζε νηνδήπνηε ζεκείν
ρξνληθφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο
ΠΑΤΗ ΣΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΣΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ
Η παχζε αξκνδηνηήησλ ηνπ δηακεζνιαβεηή πξνθχπηεη ζηηο εμήο
πεξηπηψζεηο:
- Αλ έλα ή φια ηα κέξε δεηήζνπλ ηελ απαιιαγή ηνπ δηακεζνιαβεηή
απφ ηα θαζήθνληα ηνπ
- Αλ ν δηακεζνιαβεηήο δηαγξαθεί απφ ηνλ Καηάινγν
δηακεζνιαβεηψλ ηνπ ΒΔΘ ή ράζεη ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο
δηακεζνιαβεηήο απφ ην ΤΓΓΑΓ
- Αλ ν δηακεζνιαβεηήο αξλείηαη ηε δεζκεπηηθή ζπκθσλία ζρεηηθά
κε κία ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε
- Αλ ν δηακεζνιαβεηήο δελ εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη ηνπο Καλφλεο Γενληνινγίαο ησλ
Γηακεζνιαβεηψλ θαζψο θαη κε ην παξφλ Καηαζηαηηθφ
- Αλ ν δηακεζνιαβεηήο αζεηεί ηε πκθσλία Τπαγσγήο ζε
Γηακεζνιάβεζε πνπ ππνγξάθεθε αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε
Σα σο άλσ, εηδηθά αλαθεξφκελα γηα ηελ ΔΞΑΙΡΔΗ & ηελ ΠΑΤΗ
ηζρχνπλ θαη γηα ηα ΜΔΛΗ ΣΩΝ ΜΗΣΡΩΩΝ ΣΟΤ Σ.Δ.Ο.
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, εθαξκφδνληαο αθξηβψο ηηο ίδηεο δεζκεχζεηο θαη γηα ηα
κέιε ησλ Μεηξψσλ Ννκηθψλ/ Γηαπξαγκαηεπηψλ θαη Δθηηκεηψλ.
ΠΡΟΘΔΣΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ: Σν κέινο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Σ.Δ.Ο.
ΓΙΑΓΡΑΦΔΣΑΙ ΑΝ αξλεζεί λα ελεκεξψζεη Γσξεάλ θαη αξλεζεί λα
αλαιάβεη ππφζεζε πνπ είλαη θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ε ζηηγκή
εμππεξέηεζήο ηνπ, πάλσ απφ 3 θνξέο ηνλ κήλα θαη αδηθαηνιφγεηα ή
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πιεκκειψο θαη αλαπφδεηθηα δηθαηνινγεκέλα, ΑΝ αζέκηηα πξνζειθχζεη
πειάηεο πξνο άγξαλ πειαηψλ.
3.ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Η δηακεζνιάβεζε δηέπεηαη θαη δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν
3898/2010 , φπσο ζέιεη πξνβιεθζεί ζην κέιινλ απφ ην ελίνηε ηζρχνλ
λνκνζέηεκα, ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 123/2011 πεξί Γηακεζνιάβεζεο,
ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη πκπεξηθνξάο Γηακεζνιαβεηψλ θαη ηνλ
παξφληα Καλνληζκφ. Αθνινπζνχλ νη επηζπκίεο ησλ κειψλ θαη ε
πξνζέγγηζε ηνπ δηακεζνιαβεηή πνπ δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε θφληξα κε
ηα σο άλσ λνκνζεηήκαηα ηα νπνία εθάξκνζαλ ηελ νηθεία θνηλνηηθή
νδεγία.
Γηα ην Σ.Δ.Ο ηζρχεη ν Νφκνο Καηζέιε (3869/2010), ν Κψδηθαο
Γενληνινγίαο Σξαπεδψλ κε ηηο αληίζηνηρεο Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο
ΣηΔ, ν Νφκνο 4469/2017 θαη θάζε άιιν λνκνζέηεκα, ΠΓ ή ΚΤΑ θαη
εγθχθιηνη ηνπο πνπ αθνξνχλ ζε αλάινγα ζέκαηα.
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΜΔΡΩΝ
Σα εκπιεθφκελα ζε κία δηαθνξά κέξε ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακεζνιάβεζε
είηε απηνπξφζσπα είηε κέζσ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξφζσπνχ
ηνπο, παξνπζία ηνπ παξαζηάηε δηθεγφξνπ ηνπο.
Σα εκπιεθφκελα κέξε ππνρξενχληαη κε δηθέο ηνπο δαπάλεο λα
ζπκκεηέρνπλ κε πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ΔΚΣΟ απφ ηηο πεξηπηψζεηο
ησλ θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ πνπ δχλαληαη λα κελ παξίζηαληαη κεηά
δηθεγφξσλ βάζεη νηθείαο ΚΤΑ.
ηε δηαδηθαζία έρνπλ δηθαίσκα ηα κέξε λα ζπλνδεχνληαη απφ
ζπκβνχινπο, εκπεηξνγλψκνλεο ή πξαγκαηνγλψκνλεο (ελδεηθηηθά
ινγηζηέο, ηαηξνχο, δηεξκελείο θιπ) ηε δαπάλε ησλ νπνίσλ αλαιακβάλνπλ
ηα ίδηα ηα κέξε. Γηα ιφγνπο ηζφηεηαο, ηα κέξε νθείινπλ λα έρνπλ ίζε
πνζφηεηα ζπλνδψλ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί θάπνην κέξνο
λα έρεη ζπλνδνχο, ζα αλαθέξεηαη εγγξάθσο ζηελ αξρηθή ηνπο Γήισζεο
ππαγσγήο ζηε δηακεζνιάβεζε, φηη δελ επηζπκνχλ λα δηαζέηνπλ ζπλνδνχο
θαη φηη απνδέρνληαη φηη ην άιιν κέξνο ζα έρεη ηνπο ζπλνδνχο πνπ
επηζπκεί.
Όινη φζνη είλαη παξφληεο ζηε δηακεζνιάβεζε ππνγξάθνπλ ηε πκθσλία
Τπαγσγήο ζηε Γηακεζνιάβεζε καδί κε ηε δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο
θαη απνξξήηνπ, πνπ εκπεξηέρεη ε χκβαζε απηή.
ΡΟΛΟ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ & ΤΝΓΡΟΜΗ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΡΗ
Κάζε κέξνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε θαιή πίζηε κε ην δηακεζνιαβεηή/έο γηα
ηελ φζν ην δπλαηφ ηαρχηεξε πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Ο δηακεζνιαβεηήο πξνσζεί ηε δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ
απνηεινχλ αληηθείκελν δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κεξψλ, κε νηνλδήπνηε
ηξφπν ζεσξεί θαηάιιειν πξνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηαθνξάο.
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Ο δηακεζνιαβεηήο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ λα δίλεη λνκηθέο ζπκβνπιέο ζηα
κέξε ή λα ηα θαηεπζχλεη
Ο δηακεζνιαβεηήο ζέηεη αξρηθά ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δηαδηθαζία
θαη θάλεη ζαθέο ζηα κέξε πσο ζα αθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία. Γηα ηνλ
ιφγν απηφ κπνξεί λα επηθνηλσλεί αθφκε θαη ηειεθσληθά κε ηα κέξε ή
ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία.
Ο δηακεζνιαβεηήο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ λα δψζεη θαηάζεζε σο κάξηπξαο
ή λα ζπκκεηέρεη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα δηαθνξά.
Υσξίο ηε γξαπηή εμνπζηνδφηεζε ησλ κεξψλ, ν δηακεζνιαβεηήο ΓΔΝ
ελεξγεί θακία απνιχησο πξάμε κε θακία απνιχησο ηδηφηεηα φπσο πρ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ δηθαζηή, ηνπ δηαηηεηή, εκπεηξνγλψκνλα, κάξηπξα,
ζπκβνχινπ θιπ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ σο δηακεζνιαβεηήο ζην πιαίζην
νηαδήπνηε εθθξεκνχο ή κειινληηθήο δηαδηθαζίαο, δηθαζηηθήο, δηαηηεηηθήο
ή άιιεο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο.
Σα κέξε ππνρξενχληαη, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
δηακεζνιάβεζεο, λα θαηαζέζνπλ άκεζα ζην δηακεζνιαβεηή, ηηο
πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθν ππφκλεκα γηα ηελ θαιχηεξε επεμήγεζε ηεο
δηαθνξάο θαη ηνπ ζηφρνπ ηνπο θαζψο θαη νηνδήπνηε άιιν έγγξαθν
θξίλνπλ φηη πξέπεη λα ζέζνπλ ππφςε ηνπ δηακεζνιαβεηή. Ο
δηακεζνιαβεηήο δηθαηνχηαη λα δεηά θαη λα δηεπθξηλίδεη φ,ηη θξίλεη
ζθφπηκν θαη ρξήζηκν, ζε νηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο.
ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Ο δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε θνηλέο ή ηδησηηθέο ζπλεδξίεο
θαη επηθνηλσλίεο αθφκε θαη ηειεθσληθά, κε ηα κέξε θαη ηνπο δηθεγφξνπο
ηνπο, θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ λα
θνηλνπνηνχληαη ζην άιιν κέξνο εθηφο αλ ππάξρεη δήισζε ξεηή θαη
έγγξαθε απφ ην κέξνο πνπ δειψλεη, φηη δέρεηαη λα κεηαθεξζεί ζην άιιν
κέξνο.
ηηο ζπλεδξίεο δελ ηεξνχληαη πξαθηηθά εθηφο απφ ζεκεηψζεηο πνπ κπνξεί
λα θξαηά ν δηακεζνιαβεηήο θαη νη νπνίεο θαηαζηξέθνληαη ζην πέξαο ηεο
δηακεζνιάβεζεο.
Όια ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κε νηαδήπνηε κνξθή θαη
πνπ φινη ππνγξάθνπλ ππνρξεσηηθά ηε Γήισζε ππαγσγήο ζηε
δηακεζνιάβεζε θαη δήισζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη απνξξήηνπ
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε νηαδήπνηε άιιε κνξθή, πρ
κάξηπξεο θιπ, ζε νηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία, φπσο δηθαζηηθή, δηαηηεζία
θιπ.
Όια ηα έγγξαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε δηακεζνιάβεζε είηε
επηζηξέθνληαη ζηα κέξε πνπ ηα πξνζθφκηζαλ, κε ην νηθείν πξσηφθνιιν
παξάδνζεο παξαιαβήο είηε θαηαζηξέθνληαη ελψπηνλ ησλ κεξψλ.
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Γελ θνηλνπνηείηαη ζε νηαδήπνηε δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή ή άιιε
δηαδηθαζία νηαδήπνηε παξαδνρή , άπνςε , ππφδεημε, δηάζεζε ή κε
ζπκβηβαζκνχ ή ν,ηηδήπνηε άιιν ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηακεζνιάβεζεο.
4.α.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ
Η δηακεζνιάβεζε δηεμάγεηαη κε θνηλέο αιιά θαη ηδησηηθέο ζπλεδξίεο
αλάινγα κε ην πφηε θξίλεη απαξαίηεην γηα θάηη ηέηνην ν δηακεζνιαβεηήο.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηακεζνιάβεζεο ν δηακεζνιαβεηήο ππνρξενχηαη
λα ηεξεί ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζηα κέξε θαη λα δίλεη ίζνπο ρξφλνπο γηα
ηηο εηζεγήζεηο ηνπο.
ηελ έλαξμε ηεο δηακεζνιάβεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θνηλή
ζπλεδξία, ν δηακεζνιαβεηήο ζα απαγγέιεη ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ
ζηνλ νπνίν ζα ελεκεξψλεη ηα κέξε γηα ηε δηακεζνιάβεζε, ηνλ ξφιν ηνπ,
ηνλ ξφιν ησλ κεξψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο
θαηά ηελ ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ή απνηπρίαο
ζπκβηβαζκνχ.
4.β. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΟΦΔΙΛΔΣΩΝ
Ο ελδηαθεξφκελνο νθεηιέηεο (κέινο ή/θαη κε κέινο ηνπ ΒΔΘ), θαιεί
ζηελ ηειεθσληθή γξακκή ηνπ ΣΔΟ – ΚεΓηαΒΔΘ, φπνπ ελεκεξψλεηαη
απφ ζηέιερνο ηνπ ΒΔΘ ζρεηηθά κε:
- ηε δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΟ,
- ην θιείζηκν ησλ ξαληεβνχ, ηελ ψξα πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν
ελδηαθεξφκελνο θαη ινηπή δηαδηθαζία
- Σα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα έρεη ν ελδηαθεξφκελνο νπσζδήπνηε
καδί ηνπ
Σν ζηέιερνο ηνπ ΒΔΘ θαζνξίδεη ξαληεβνχ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε ηελ
Οκάδα Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ΣΔΟ, ήηνη έλαλ Ννκηθφ θαη έλαλ
Γηαπξαγκαηεπηή (ν Δθηηκεηήο ζα εληαρζεί ζηελ Οκάδα αλ αξγφηεξα
θξηζεί απαξαίηεην).
Σα ξαληεβνχ κε ηα κέιε ησλ Μεηξψσλ γίλνληαη πάληα θπθιηθά, εθηφο
αλ επηζπκήζεη ν ελδηαθεξφκελνο θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέινο θάπνηνπ
Μεηξψνπ, αλ ην κέινο ηνπ Μεηξψνπ απνπνηεζεί ηελ ππφζεζε ιφγσ
θφξηνπ εξγαζίαο ή ιφγσ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ή εθηφο αλ
ππάξρεη θάπνηνο άιινο δηθαηνινγεκέλνο ιφγνο θαη φρη πάλησο πάλσ
απφ 3 θνξέο ηνλ κήλα.
Σν ζηέιερνο ηνπ ΒΔΘ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΙ ΝΑ ΣΗΡΔΙ:
- ΑΡΥΔΙΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΜΔ ΣΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΛΟΓΗ
ΣΟΙΥΔΙΩΝ, θαζψο θαη
- ΑΡΥΔΙΟ ΑΝΑΣΔΘΗΜΔΝΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ, κε ζηνηρεία
ππφζεζεο, ελδεηθηηθά: φλνκα εληνιέα θαη πνηνη Ννκηθνί
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Γηαπξαγκαηεπηέο Δθηηκεηέο αλέιαβαλ, χςνο νθεηιψλ ζπλνιηθφ,
εκεξνκελία αλάζεζεο θ.α. Σν αξρείν απηφ ζα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε
ησλ κειψλ ησλ Μεηξψσλ, ψζηε λα δχλαληαη λα ιακβάλνπλ
ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ αλαζέζεσλ ησλ ππνζέζεσλ.
ΓΗΛΩΝΔΣΑΙ ΡΗΣΑ, φηη ν ελδηαθεξφκελνο πνπ ζα απεπζπλζεί ζην ΣΔΟ
θαη πνπ κεηά ηελ πξψηε Γσξεάλ ζπλάληεζε ζειήζεη λα αλαζέζεη ζηελ
Οκάδα Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ΣΔΟ ηελ ππφζεζή ηνπ, ΓΔΜΔΤΔΣΑΙ λα
αλαζέζεη ηφζν ζηνλ Γηαπξαγκαηεπηή πνπ ζα αλαιάβεη αιιά θαη ζηνλ
Ννκηθφ θαη Δθηηκεηή απφ ηα Αληίζηνηρα Μεηξψα ηνπ ΣΔΟ, αθφκε θαη
αλ έρεη ήδε θάπνηνλ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε. Η αλάζεζε ηεο ππφζεζεο
θάπνηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ Οκάδα Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ΣΔΟ είλαη
νινθιεξσηηθή θαη αθνξά θαη ζηηο 3 εηδηθφηεηεο, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα
ν ελδηαθεξφκελνο λα θάλεη ρξήζε κίαο κφλν εηδηθφηεηαο.
Σν πξψην ξαληεβνχ είλαη πάληα ΓΩΡΔΑΝ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
- πιινγή ζηνηρείσλ ελδηαθεξφκελνπ
- χληνκε πεξηγξαθή ηζηνξηθνχ πνπ εθηηκάηαη ρξνληθά πεξίπνπ κία
αθαδεκατθή ψξα, ήηνη 45 ιεπηά.
- πιινγή γξαθεηνθξαηηθψλ ζηνηρείσλ ή ππφδεημε απφ ηα κέιε ησλ
Μεηξψσλ πνηα είλαη ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ
αλάινγα κε ηα δηαδηθαζία
- Δλδεηθηηθή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο αλάινγα κε ηα πξψηα
ζηνηρεία πνπ ζα έρνπλ ζπιιερζεί θαη ελδερφκελε λνκηθή ζπκβνπιή
- Αλαθνξά αλαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία θαη ζε ρξεψζεηο γηα ηνλ
Γηαπξαγκαηεπηή, Ννκηθφ θαη ελδερφκελα Δθηηκεηή
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηζπκεί λα αλαζέζεη ηελ
ππφζεζή ηνπ ζηελ Οκάδα Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ΣΔΟ (εθεμήο Οκάδα) , ε
νπνία ζα πξέπεη λα αλαιάβεη εγγξάθσο, θαη ζα νξηζζνχλ ηα επφκελα
ξαληεβνχ.
ην 2ν ξαληεβνχ ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα:
- Καηαζέζεη ζηελ νκάδα φζα έγγξαθα ηνπ δεηήζεθαλ απφ ην πξψην
ξαληεβνχ θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζε πξνο ηελ Οκάδα
Γηαπξαγκάηεπζεο
- Τπνγξάςεη Γήισζε Αλάζεζεο ηεο ππφζεζήο ηνπ ζηελ Οκάδα θαη
Γήισζε φηη έρεη πιεξνθνξεζεί γηα φια φζα ηνλ αθνξνχλ θαη έρεη
ζπκθσλήζεη, έρεη ζπκθσλήζεη ζηελ πξνηεηλφκελε πξνζπάζεηα
επίιπζεο πνπ ζα αλαθέξεηαη αλαιπηηθά θαη ζα αλαγξάθνληαη νη
ρξεψζεηο θαη φηη αλαγλσξίδεη φηη ην ΣΔΟ ηνπ ΚεΓηαΒΔΘ δε ζα
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θέξεη θακία επζχλε αλ ηα κέιε ηεο Οκάδαο Γηαπξαγκάηεπζεο
έρνπλ αθνινπζήζεη ηηο ελδεδεηγκέλεο θηλήζεηο ε επηινγή δε είλαη
πξντφλ δηθήο ηνπ βνχιεζεο θαη κφλν.
- Πξνθαηαβάιεη ηα έμνδα αλάζεζεο θαθέινπ ζηνλ Γηαπξαγκαηεπηή
θαζψο θαη ηα έμνδα Ννκηθνχ, πνπ είλαη απηά πνπ αλαγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ πξνζαξηάηαη ζην ηέινο ηνπ
Καλνληζκνχ
- Γψζεη ηπρφλ επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο
Μεηά απφ ην δεχηεξν ξαληεβνχ, ε Οκάδα Γηαπξαγκάηεπζεο θηλείηαη
ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηεο θαη πάλησο κε θάζε λφκηκν ηξφπν, θαη κε
πξάμεηο πνπ πξνάγνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ εληνιέα. Σν θάζε κέινο ηεο
Οκάδαο επζχλεηαη γηα ηηο δηθέο ηνπ πξάμεηο θαη /ή παξαιείςεηο.
Ο εληνιέαο ζα ελεκεξψλεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ην πνπ
βξίζθεηαη ε ππφζεζή ηνπ. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία επηηπρψο θαη
άκα ηελ ππνγξαθή ηεο ηειηθήο ζχκβαζεο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζηελ
Οκάδα Γηαπξαγκάηεπζεο ην πνζφ πνπ νξίζζεθε ζηελ Γήισζε αλάζεζεο.
Αλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ρσξίο απνηέιεζκα, ν εληνιέαο δελ
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη νπδέλ άιιν πνζφ πιελ φζσλ
πξνθαηαβιήζεθαλ.
Ο Δθηηκεηήο επεηδή δελ απαηηείηαη ζε δηαθνξέο ρσξίο αθίλεηα θαη
κεραλήκαηα, δελ νξίδεηαη εμ αξρήο αιιά φηαλ ην ρξεηαζηεί ν εληνιέαο
θαη/ ή φηαλ ην απαηηήζεη ν πηζησηήο
Αλ ρξεηαζηνχλ ελέξγεηεο λνκηθέο ή άιιεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ
παξνχζα δηαδηθαζία θαη πνπ είλαη έθηαθηεο θαη δελ αθνινπζνχλ ηε
ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, ηφηε ζα ππάξρνπλ πξφζζεηεο ρξεψζεηο
θαη ν εληνιέαο ζα έρεη δηθαίσκα είηε λα απεπζπλζεί ζηνλ αξκφδην
Δπηζηεκνληθφ πλεξγάηε ηεο Οκάδαο Γηαπξαγκάηεπζεο είηε ζε δηθφ ηνπ
επηζηήκνλα. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξνηηκεζεί κέινο ησλ Μεηξψσλ
ηνπ ΣΔΟ ΚεΓηαΒΔΘ νη ρξεψζεηο ζα είλαη θαη πάιη πξνλνκηαθέο.
Αλ κεζνχζεο ηεο δηαδηθαζίαο ν εληνιέαο:
- επηζπκήζεη λα δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζία γηα νηνλδήπνηε ιφγν, ΓΔΝ
επηζηξέθνληαη νη ακνηβέο πνπ έρεη πξνθαηαβάιεη.
- ζειήζεη λα κεηαβάιιεη ηα πξφζσπα ηεο Οκάδαο Γηαπξαγκάηεπζεο,
έρεη ην δηθαίσκα λα ην πξάμεη ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ αιιά ζηελ
πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πξνθαηαβάιιεη ηα έμνδα εθ λένπ.
Γεχηεξε κεηαβνιή ΓΔΝ επηηξέπεηαη.
Μφιηο πεξαησζεί ε δηαδηθαζία , ε Οκάδα Γηαπξαγκάηεπζεο ζπληάζζεη
ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ, ηεξνπκέλνπ ηνπ απνξξήηνπ, ψζηε ε
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δηνίθεζε ηνπ ΒΔΘ λα δηαζέηεη ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ησλ
ππνζέζεσλ.
Γηα ιφγνπο ειέγρνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ΣΔΟ, ε δηνίθεζε ηνπ ΒΔΘ
αλά 4κελν ζα πξαγκαηνπνηεί εθηίκεζε ησλ νινθιεξσζέλησλ ππνζέζεσλ
5. ΑΝΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ
Α. Λφγνη αλαζηνιήο δηακεζνιάβεζεο
Η δηακεζνιάβεζε αλαζηέιιεηαη:
- ηελ πεξίπησζε αηηήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ησλ κεξψλ ή ηνπ
Γηακεζνιαβεηή
- ηελ πεξίπησζε εμαίξεζεο δηακεζνιαβεηή ή παχζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ κε βάζε φζα πξνβιέθζεθαλ αλσηέξσ.
Αλ ππάξρεη εθθξεκήο δηακεζνιάβεζε, ην Κέληξν ελεκεξψλεηαη ακέζσο
γηα ηελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ.
Β. Λφγνη ηεξκαηηζκνχ δηακεζνιάβεζεο
Η δηακεζνιάβεζε ηεξκαηίδεηαη:
- ηελ πεξίπησζε ζπκθσλίαο κεξψλ
- Με θνηλφ αίηεκα κεξψλ
- Μεηά απφ γξαπηή άξλεζε θάπνηνπ κέξνπο ε νπνία θνηλνπνηείηαη
ζην Κέληξν ή αλ εθθξεκεί δηακεζνιάβεζε ζηνλ ίδην ην
Γηακεζνιαβεηή
- Αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηακεζνιαβεηή δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε
δηαδηθαζία.
- Μεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηα ίδηα ηα
κέξε
- Με ην ζάλαην θάπνηνπ απφ ηα κέξε ή ηε δηάιπζε ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο κέξνο δηαθνξάο ή ηελ θήξπμή ηνπ ζε
πηψρεπζε νπφηε αλαιακβάλεη ν ζχλδηθνο.
Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηακεζνιάβεζεο, ν δηακεζνιαβεηήο δηαβηβάδεη
ακέζσο γξαπηή γλσζηνπνίεζε ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαζψο θαη ζην
Κέληξν γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ, ηελ ψξα θαη εκεξνκελία, ηνλ ιφγν ηνπ
ηεξκαηηζκνχ, ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ινηπά θξίζηκα ζέκαηα
πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαθέξεη.
6. ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ , ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ΒΔΘ & ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ
Ο Γηακεζνιαβεηήο, ην Κέληξν θαη νη Τπάιιεινη δελ είλαη ππεχζπλνη
έλαληη νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ γηα νηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε
ζρεηηθή κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ν Γηακεζνιαβεηήο
επζχλεηαη κφλν γηα δφιν.
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7. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ & ΣΔΟ
ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη ηα θφζηε ησλ ηειψλ ,
δηθαησκάησλ θαη ινηπψλ εμφδσλ. Σα πνζά απηά θαζνξίδνληαη κεηά απφ
Γ ηνπ ΒΔΘ, θαη αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ πνπ
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Σα κέξε επηβαξχλνληαη, αλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία βάζεη λφκνπ, ηζφπνζα
ζηα δηθαηψκαηα θαη έμνδα ΔΚΣΟ ΑΝ ππάξρεη δηαθνξεηηθή γξαπηή
ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο γηα αλάιεςε απφ θάπνηνλ κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
εμφδσλ ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εμφδσλ. Σα κέξε είλαη ειεχζεξα ζηνλ
θαζνξηζκφ ηεο θάιπςεο ησλ εμφδσλ ηζφπνζα ή κε άιινλ ηξφπν πνπ ζα
επηιέμνπλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ έμνδα πιένλ απηψλ πνπ αλαγξάθνληαη
ζηνλ Πίλαθα Γηθαησκάησλ, απηά ηα έμνδα ζα θαιχπηνληαη απφ ην θάζε
κέξνο ππέξ ηνπ νπνίνπ ζα πξνθχπηνπλ.
ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο δηακεζνιάβεζεο ΓΔΝ θαηαβάιινληαη εθ
λένπ δηθαηψκαηα γηα ηελ ππαγσγή ηεο ππφζεζεο ζε δηακεζνιάβεζεο.
8.ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Δπεμεγνχληαη επζχο νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ:
- ΒΔΘ=
Βηνηερληθφ
Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο
- Γ =
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΒΔΘ
- Γηακεζνιάβεζε=
Όινπο ηνπ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο
επίιπζεο δηαθνξψλ (εθηφο απφ ηελ ίδηα ηε Γηακεζνιάβεζε, αιιά
θαη ηε Γηαηηεζία, πκθηιίσζε θιπ)
- Καλνληζκφο Γηακεζνιάβεζεο= Ο παξψλ Καλνληζκφο ηνπ Κέληξνπ
Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΒΔΘ
- Καλφλεο Γενληνινγίαο=
Όινη νη θαλφλεο δενληνινγίαο πνπ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην ΤΓΓΑΓ θαη δεζκεχνπλ ηνπο
δηαπηζηεπκέλνπο δηακεζνιαβεηέο πνπ αζθνχλ ιεηηνχξγεκα ζηελ
Διιάδα
- Μεηξψν Γηακεζνιαβεηψλ=
Ο θαηάινγνο πνπ ηεξείηαη θαη
αλήθεη ζην Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΒΔΘ θαη εγγξάθνληαη νη
εγθεθξηκέλνη Γηακεζνιαβεηέο ζην Κέληξν
- Πίλαθαο Γηθαησκάησλ=
Όια ηα έμνδα ζε πίλαθα πνπ ζα
ρξεηαζηεί λα θαιχςεη ην θάζε κέξνο ηεο Γηακεζνιάβεζεο γηα ηε
δηεμαγσγή ηεο, έλαξμε, δηαδηθαζία θαη πέξαο ηεο.
- Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο=
Σν Κέληξν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη
ην ΒΔΘ θαη ππάγεηαη ζε απηφ δηνηθεηηθά
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- ΣΔΟ= Σν ηκήκα Δμππεξέηεζεο Οθεηιεηψλ πνπ αλήθεη ζην Κέληξν
Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΒΔΘ θαη ζπκβάιιεη ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ
γηα απνκείσζε ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ
9.ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Σν παξφλ Καηαζηαηηθφ θαη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ
Γηακεζνιάβεζεο ηνπ ΒΔΘ θαη ηνπ ΣΔΟ πηνζεηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιηφ ηνπ.
Σα φξγαλα ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο θαη ηνπ ΣΔΟ είλαη ηα ίδηα κε
ηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ ΒΔΘ θαη πξνζηίζεηαη ε ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ πνπ είλαη ηξηκειήο θαη απνηειείηαη απφ 2
εθπξνζψπνπο ηνπ ΒΔΘ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο ηδξπηηθήο νκάδαο
δηακεζνιαβεηψλ ηνπ Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ θαη ηε δεκηνπξγία Καηάινγνπ Γηακεζνιαβεηψλ
ηνπ Κέληξνπ. Η επηηξνπή απηή απνθαζίδεη γηα ηελ εγγξαθή ησλ
δηακεζνιαβεηψλ ζην Μεηξψν πνπ ηεξεί ην Κέληξν θαζψο θαη γηα ην αλ
ε εηζαρζείζα δηαθνξά είλαη ψξηκε ή φρη λα ππαρζεί ζε δηακεζνιάβεζε.
Σν ΒΔΘ ππνρξενχηαη απφ ηνχδε θαη εθεμήο λα ζπκπεξηιάβεη ζε φιεο ηηο
ζπκβάζεηο ηνπ, θαζψο θαη λα πξνζθαιέζεη ηα κέξε ηνπ λα
ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο θαη’ ηδίαλ ζπκβάζεηο ηνπο, ηε ΡΗΣΡΑ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ πνπ δηαηππψλεηαη σο εμήο
«Κάζε δηαθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε, ζε πεξίπηωζε
πνπ ηα κέξε αδπλαηνύλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθωλία, παξαπέκπεηαη πξνο
επίιπζε κέζω Γηακεζνιάβεζεο ζην Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο πνπ
ιεηηνπξγεί ην Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ζύκθωλα κε ηνλ
Καλνληζκό ηνπ, επηιέγνληαο Γηακεζνιαβεηέο από ην Μεηξών ηνπ».
ΣΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ:
1. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ &
ΓΙΚΑΙΩΜΑ
ΔΓΓΡΑΦΗ
ΜΔΡΩΝ
ΓΙΑ
ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ. (Γηθαίσκα Γηακεζνιάβεζεο) Καιχπηεηαη
απφ ηα κέξε ηζφπνζα εθηφο αλ ππάξρεη άιιε ζπκθσλία. Αλ
αξλεζεί λα ζπκκεηέρεη θάπνην κέξνο ηφηε ην ηέινο απηφ
θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα ππαγσγήο ζε δηακεζνιάβεζε καδί
κε ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζήο ηνπ. ε απηφ εκπεξηέρεηαη ην
δηθαίσκα δηεμαγσγήο θαη ην παξάβνιφ εμφδσλ. ΓΔΝ επηζηξέθεηαη
ζε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο δηακεζνιάβεζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ
κέξνπο ή κε κε θνηλή ζπκθσλία ζε ππαγσγή ζε δηακεζνιάβεζε.
Πνζό 30 επξώ
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2. ΤΠΗΡΔΙΔ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ/ΑΜΟΙΒΗ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Αθνξά ζηα έμνδα ηνπ Κέληξνπ
Γηακεζνιάβεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ακνηβή ηνπ Γηακεζνιαβεηή
γηα θάζε ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟΤ, θαηαβάιιεηαη ηζφπνζα
εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζπκθσλία, έλα κέξνο ειάρηζηεο
δηεμαγσγήο δηακεζνιάβεζεο 2 σξψλ πξνθαηαβάιιεηαη, ελψ αλ ε
δηακεζνιάβεζε ιήμεη ζε ιηγφηεξν απφ 2 ψξεο, ην πνζφ
εθθαζαξίδεηαη θαη επηζηξέθεηαη ην ππφινηπν ζηα κέξε πνπ ην
έρνπλ θαηαβάιιεη. Αλ ε δηακεζνιάβεζε δηαξθέζεη πάλσ απφ 2
ψξεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία, ζα γίλεηαη
ζηαδηαθή πξνείζπξαμε γηα θάζε 2 επφκελεο ψξεο. Σα πνζά
δηακνξθψλνληαη αλαιφγσο αλ νη πξνζθεχγνληεο ζηε δηαδηθαζία
είλαη κέιε ΒΔΘ θαη κε κέιε θαζψο θαη αλάινγα κε ηελ απνηίκεζε
ηεο αμίαο ηεο δηαθνξάο ζε κηθξνδηαθνξέο θαη κε
Πνζό γηα
κέιε 40 επξώ/κέξνο δηακεζνιάβεζεο ηελ ώξα
Πνζό γηα κε κέιε ΒΔΘ 60
επξώ/κέξνο δηακεζνιάβεζεο ηελ ώξα
Δπηβάξπλζε ζηα ωο άλω πνζά, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε δηαθνξά
μεπεξλάεη ηα 20.000 επξώ ή ε δηαθνξά έρεη πνιππινθόηεηα:
Πνζό επηβάξπλζεο 40 επξώ ζηα ωο άλω πνζά/ ώξα
3. Δπηβάξπλζε ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο 2 δηακεζνιαβεηψλ θαη
κέρξη 2 παξαηεξεηψλ, θαζψο θαη ζπκκεηνρήο πιένλ ησλ 2 κεξψλ
ΓΔΝ πθίζηαηαη
4. Έμνδα γηα ζπλνδνχο εκπεηξνγλψκνλεο, πξαγκαηνγλψκνλεο,
δηεξκελείο θ.α. βαξχλνπλ ηα κέξε πνπ ρξεηάδνληαη εθηφο αλ
αλαζέζνπλ ηε εμεχξεζε ησλ ελ ιφγσ ελδεηθηηθψλ ζπλνδψλ ζην
Κέληξν Γηακεζνιάβεζεο ΒΔΘ ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε
εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ηηκνινγνχλ αλά πεξίπηωζε θαη
πξνθαηαβάιινληαη.
5. Παξάβνιν εμφδσλ, θσηνηππηψλ , επηδφζεσλ, αιιεινγξαθίαο,
ζθάλεξ, κεηαθξάζεηο θα εμφδσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ νξίδνληαη αλά
πεξίπηωζε θαη πξνθαηαβάιινληαη.
6. Υξήζε Κέληξνπ Γηακεζνιάβεζεο απφ Γηακεζνιαβεηέο πνπ δελ
είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ Καηάινγν Γηακεζνιαβεηψλ θαζψο θαη
γηα ηελ εθπφλεζε εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ απφ ηξίηνπο,
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αλά πεξίπηωζε θαη πξνθαηαβάιινληαη όρη θάηω ηωλ 80 επξώ
γηα εκεξήζηα 2ωξε ρξήζε ηωλ αηζνπζώλ.
Σν θφζηνο απηφ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αηζνπζψλ θαη άιισλ ρψξσλ
θαηάιιεια δηακνξθσκέλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
7. Δπηθχξσζε Πξαθηηθνχ πκβηβαζκνχ απφ ην ΚΔΓΙΑΒΔΘ 140
επξώ.
8. ε φιεο ηηο αλσηέξσ ηηκέο πθίζηαηαη αλά πεξίπησζε ΦΠΑ θαη
αλαιφγσο απαιιαγήο ή κε απφ ηνπο δηακεζνιαβεηέο πνπ
ρεηξίδνληαη ηηο ππνζέζεηο.
9. Σα σο άλσ πνζά θαη νη πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη
αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην Γ ηνπ ΒΔΘ.
ΥΡΔΩΔΙ ΣΔΟ:
Η ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηα κέιε ησλ Μεηξψσλ, είλαη ΚΟΙΝΗ ΑΝΑ
ΜΗΣΡΩΟ, θαη ηα κέιε πνπ ζα εγγξαθνχλ ηειηθά, ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΙ
ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΣΙ ΥΡΔΩΔΙ ΥΩΡΙ ΝΑ ΓΤΝΑΝΣΑΙ ΝΑ ΣΙ
ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΤΝ.
ηελ πεξίπησζε επηηπρνχο νινθιήξσζεο κηαο ππφζεζεο πνπ ν εληνιέαο
αξλεζεί λα θαηαβάιιεη ηα ζπκθσλεζέληα, ζα θαιείηαη ζε
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ θαη ζε πεξίπησζε άξλεζεο ζησπεξήο ή ξεηήο
αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα Θεζζαινλίθεο.
1. Ννκηθνί: ΔΡΔΤΝΑ Δ ΤΠΟΘΗΚΟΦΤΛΑΚΔΙΑ: ΜΈΥΡΙ 2
(Θεζζαινλίθεο θαη Καιακαξηάο) γηα κέρξη 3 πξφζσπα
150 €
Άλσ ησλ 2 ππνζεθνθπιαθείσλ εληφο 20 ρικ ζπλ
50€
Απφ 21-50 ρικ ζπλ
80€
Πάλσ απφ 51 ρικ
ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΜΦΩΝΙΑ
σλ
Γηα έιεγρν γηα άλσ ησλ 3 πξνζψπσλ αλά ππνζεθνθπιαθείν, γηα
ην θάζε πξφζσπν πνπ ζα εξεπλάηαη
20€
ΔΛΔΓΥΟ
100€
ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ/ΔΛΔΓΥΟ
100€

ΤΜΒΑΗ
ΝΟΜΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΗ

ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΞΩΓΙΚΟΤ 80€ ΤΝ ΔΞΟΓΑ ΓΙΚΑΣΙΚΟΤ
ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ
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ΑΓΩΓΔ ΚΑΙ ΔΝ ΓΔΝΔΙ ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ ΜΟΝΟ
ΣΙ
ΔΛΑΥΙΣΔ
ΥΡΔΩΔΙ
ΣΔΣΡΑΠΛΟΣΤΠΩΝ
ΓΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ
ΑΛΛΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΜΦΩΝΙΑ
2. Γηαπξαγκαηεπηέο:
(Πξνζαξηάηαη πίλαθαο)
3. Δθηηκεηέο: Καηόπηλ ζπκθωλίαο

25

