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Διαμεσολάβηση – Ερμηνευτικά ζητήματα διατάξεων  
του Ν 4640/2019 και προτάσεις για βελτίωση

I. Εισαγωγή
Ο νόμος 4640/2019 «Διαμεσολάβη-
ση σε αστικές και εμπορικές υπο-
θέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐ-
ου 2008 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 190/30.11.2019) θεσπίστηκε με 
σκοπό να ρυθμίσει τον θεσμό της δι-
αμεσολάβησης σε αστικές και εμπο-
ρικές υποθέσεις στην Ελλάδα καθώς 
και για την περαιτέρω εναρμόνιση 
της ελληνικής Νομοθεσίας με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐ-
ου 2008 για θέματα διαμεσολάβη-
σης σε αστικές και εμπορικές υπο-
θέσεις, εθνικού ή διασυνοριακού 
χαρακτήρα.

Πριν τη θέσπιση του Ν 4640/2019, 
τους ανωτέρω σκοπούς είχε προ-
σπαθήσει να επιτύχει ο νομοθέτης 
και με το Ν 4512/2018. Η εφαρμο-
γή του Ν 4512/2018 και, ειδικότε-
ρα, κατά το μέρος των διατάξεων 
που αφορούσαν την υποχρεωτική 
διαμεσολάβηση ανεστάλη, διότι οι 
συγκεκριμένες διατάξεις κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές από τη Διοικητι-
κή Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δυ-
νάμει της με αριθμό 34/2018 από-

φασής της. Παρ’ ότι η Οδηγία δεν 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θε-
σπίσουν τον θεσμό ως υποχρεωτι-
κό αλλά το αφήνει στην διακριτική 
τους ευχέρεια, η Ελλάδα καθιέρωσε 
μιας μορφής υποχρεωτικότητα στις 
περισσότερες από τις σημαντικές 
υποθέσεις. Ο Ν 4640/2019 φαίνε-
ται ότι αντιμετώπισε τα επί μέρους 
προβλήματα αντισυνταγματικότη-
τας, τα οποία κατά την άποψή μας 
ήταν επουσιώδη, αλλά βασικό ζήτη-
μα παραμένει εάν οι όποιες ρυθμί-
σεις, όπως είναι δομημένες στο σύ-
νολό τους, μπορεί να θεωρηθεί ότι 
δημιουργούν σοβαρά προσκόμματα 
στην έγκαιρη προσφυγή στον φυσι-
κό δικαστή. 

Ο νόμος 4640/2019 (όπως και ο 
προπομπός αυτού N 4512/2018) 
έχει ήδη τύχει ερμηνείας και ποι-
κίλου σχολιασμού με συστηματι-
κά συγγράμματα και αρθρογραφία 
από την νομική κοινότητα1. Η μελέ-

1.  Ενδεικτικά: Χ. Απαλαγάκη, Κώδικας Πο-
λιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ Άρ-
θρο, Τόμοι 1 – 2, Νομική Βιβλιοθήκη, 4η 
έκδοση, 2016, Π. Γιαννόπουλος, Διαμε-
σολάβηση και Πολιτική Δίκη, Συμβολή 
στην ερμηνεία του N 4640/2019, Σάκ-
κουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2020, 
που αποτελεί πρόσφατο, αναλυτικό και 
με εμβάθυνση ερμηνευτικό σύγγραμμα 
με πλείστα όσα ερμηνευτικά πορίσμα-
τα και προβληματισμούς, βλ. ιδίως σελ. 

Περίληψη: O νόμος 4640/2019 επιχειρεί α) την θεσμοθέτηση της διαμε-
σολάβησης, ως εναλλακτικού τρόπου επιλύσεως διαφορών, β) την δια-
δικασία της καθώς και γ) την καθιέρωση ενός υποχρεωτικού σταδίου 
αυτής πριν την προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη, με την έννοια του δι-
κονομικού απαραδέκτου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την διαμε-
σολαβητική διαδικασία. Αναντίρρητα μια διαδικασία αποτελεσματικής δι-
αμεσολάβησης είναι ωφέλιμη για την δικαιοσύνη και την οικονομία της. 
Η διαμεσολαβητική δικονομία όμως που εισάγει ο νόμος φαίνεται ατελής 
σε ορισμένα σημεία σε έκταση που μπορεί να δημιουργήσει προσκόμμα-
τα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη πέραν των συνταγματικώς ανε-
κτών ορίων. Με την παρούσα μελέτη επισημαίνονται ορισμένα από αυτά 
και προτείνεται η αντιμετώπισή τους.

Νικόλαος Δ. Μουσάς
Δικηγόρος, LL.M. (Berkeley)
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τη αυτή επιδιώκει να εισφέρει ορισμένες ακόμη σκέψεις 
και προβληματισμούς κυρίως από πρακτικής απόψεως 
ως προς την λειτουργία του θεσμού, όπως νομοθετή-
θηκε. 

Δεν πρέπει να υπάρχει γενικός αντίλογος στην παρα-
δοχή - ή έστω υπόθεση - ότι ο θεσμός της διαμεσολά-
βησης, ως εναλλακτική μορφή διαδικασίας επιλύσεως 
των διαφορών, διευρύνει τις δυνατότητες των διαδί-
κων, αμβλύνει την φιλοδικία, αποσυμφορεί τα δικαστή-
ρια και μπορεί να οδηγεί σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα 
με οικονομικότερο γενικά τρόπο2. Η διαμεσολάβηση 
δεν είναι παρά μία διαδικασία επιτεύξεως ενός εξωδί-

293 επ., Π. Γιαννόπουλος, Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυ-
σης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης ως όρος του παραδε-
κτού της συζήτησης κατά τον N 4512/2018, Σάκκουλας, Αθήνα 
– Θεσσαλονίκη, 2018, Γ. Διαμαντόπουλος/Β. Κουμπλή, Η διαμε-
σολάβηση ως τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στο ελλη-
νικό δίκαιο, ΝοΒ 2015, Δ. Θεοχάρης, Το Δίκαιο της Διαμεσολά-
βησης, Ερμηνευτική Προσέγγιση του νόμου 4640/2019, Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2020, Δ. Θεοχάρης, Τα καθήκοντα του δικηγόρου 
στο πλαίσιο της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης και ενημέρω-
σης, ΔιΔ, 2/2018, Ν. Κανελλόπουλος, Ο ρόλος του ΟΠΕΜΕΔ και 
η Διαμεσολάβηση στο σύγχρονο νομικό περιβάλλον, LAWYER, 
1.10.2020, Ν. Κανελλόπουλος, Ο Θεσμός της Διαμεσολάβησης, 
προκλήσεις και προοπτικές, EPSILON 7, 24.09.2020, Ν. Κα-
νελλόπουλος, Η διαμεσολάβηση, νέος νόμος – νέα προοπτική, 
www.dikastiko.gr, 26.11.2019, Χ. Καραμπέλης, Διαμεσολάβη-
ση στην Ελλάδα – Η πρόσφατη νομοθεσία που εισάγει την υπο-
χρεωτική διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
και το μέλλον του θεσμού, ΔιΔ, 2/2019, Π. Μάζης, Η εκ νέου 
ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης (άρθρα 1-31, 33 και 
44 του N 4640/2019), ΕλλΔνη 2/2020, Εισήγηση στη συνεδρί-
αση της 27.2.2020 της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών, Π. Μά-
ζης, Η νέα ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης (άρθρα 
178-206 ν.4512/2018), ΕλλΔνη 2/2018, Χ. Μεϊδάνης, Διαμεσο-
λάβηση, Διεθνείς και Συγκριτικές Πτυχές, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2020, Α. Μικροπανδρεμένος, Ο Θεσμός της Διαμεσολάβησης 
στο Ελληνικό Δικαιϊκό Σύστημα, 15.9.2018, σε ιστοσελίδα του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (https://www.eea.gr/
arthra-eea/o-thesmos-tis-diamesolavisis-sto-elliniko-dikaiiko-
systima/), Α. Πλεύρη, Η σχέση της «υποχρεωτικής απόπειρας» 
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης, 
με το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τη διάδοση του 
θεσμού της διαμεσολάβησης, εις την Επιστημονική Εκδήλωση 
20.1.2018, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλο-
νίκης «Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα 
ζητήματα» (Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Θεοχάρης/Α. Πλεύρη/Κ. Κό-
μνιος/Π. Γιαννόπουλος), Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, 
Σάκκουλας, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2018, Ε. Ποδηματά/Π. Γιαν-
νόπουλος/Στ. Καραμέρος/Π. Μποροδήμος, Υποχρεωτική Δια-
μεσολάβηση (Ν. 4512/2018), Αποτίμηση του θεσμού & βασικά 
ερμηνευτικά ζητήματα, Πρακτικά ημερίδας της 17.3.2018, Νο-
μική Βιβλιοθήκη, 2018, E. Ποδηματά, Υποχρεωτική διαμεσολά-
βηση (Ν. 4512/2018 άρθρ. 178-206) - Ο θεσμός αντιμέτωπος 
με τα δικαιοκρατικά όριά του: το δικαίωμα πρόσβασης στην 
δικαιοσύνη και το κοινωνικό αγαθό της νομιμότητας, ΕφΑΔ-
ΠολΔ, Τεύχος 8-9/2018, Χρ. Σεβαστίδης, Μεταρρυθμίσεις και 
Απορρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη, Καθημερινή, 4.10.2020, Χρ. 
Σεβαστίδης, Η Υποχρεωτική διαμεσολάβηση, οι επιδιώξεις, ο 
αντίλογος – Μία επίμονη και αγωνιώδης προσπάθεια ιδιωτικο-
ποίησης της Δικαιοσύνης, www.dikastiko.gr, 5.10.2019, Ένωση 
Δικαστών και Εισαγγελέων, Μελέτη – Πρόταση για τη Δικαστι-
κή Διαμεσολάβηση, 2017, στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δικα-
στών και Εισαγγελέων.

2. Α. Πλεύρη, ό.π., σελ. 36

κου συμβιβασμού, η έννοια του οποίου δεν είναι άγνω-
στη στους διαδίκους και σίγουρα κάθε διάδικος την σκέ-
φτεται ως ενδεχόμενο πριν ασκήσει ή όταν λάβει μία 
αγωγή. Η κατάστρωση της διαδικασίας, όμως, για να 
συμβεί αυτό δεν ήταν ούτε ξεκάθαρη ούτε «θεσμοθετη-
μένη», όπως επιχειρείται με το πρόσφατο νομοθέτημα. 
Πολύ περισσότερο δεν ήταν υποχρεωτική κάποια διαδι-
κασία. Φαίνεται ότι και η κουλτούρα της πλειονότητας 
των διαδίκων στην Ελλάδα δεν ευνοεί την προσφυγή σε 
εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών και πολύ 
περισσότερο στην ευόδωσή της. Ελπίζουμε – με επιφυ-
λακτικότητα – ότι η υποχρεωτικότητα της προσφυγής 
στην αρχική διαδικασία θα αναστρέψει την τάση αυτή. 
Όμως η καθιέρωση της υποχρεωτικότητας εισχωρεί 
στην δομημένη μεθοδολογία κατάστρωσης της αντιδικί-
ας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ). Συνεπώς, 
ένα νομοθέτημα που διαπλέκεται με διαδικασίες του 
ΚΠολΔ θα πρέπει να έχει την σαφήνεια και την πληρότη-
τα που απαιτείται για να μην βάλλεται η ασφάλεια που 
παρέχει το κωδικοποιημένο και ιστορικά δοκιμασμένο 
νομοθέτημα της πολιτικής δικονομίας, να μην αποκλίνει 
από τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΠολΔ ή τουλάχιστον 
να συνοδεύεται και από επιμέρους αλλαγές συγκεκριμέ-
νων διατάξεων του ΚΠολΔ προς συνολική ρύθμιση των 
ζητημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν. Ορισμένα, 
ωστόσο, σημεία του νόμου έχουν αστοχήσει στο ζήτη-
μα αυτό. Ο σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να 
επισημάνει τα σημεία αυτά για να συνδράμει στην σω-
στή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων όπου απαι-
τείται, με την ευχή να αντιμετωπισθούν και βελτιωθούν 
νομοθετικά πριν δημιουργηθούν τα πρώτα προβλήματα 
που διαφαίνονται. 

Είναι ήδη πραγματικότητα, έστω και προσωρινά, η 
έναρξη ισχύος, την 1.7.2020, των άρθρων 6 και 7 του 
N 4640/2019 ως προς τις υποθέσεις της περ. β’ του άρ-
θρου 44 του N 4640/2019, δηλαδή διαφορές που εκ-
δικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται 
στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου εφόσον η αξία του αντικειμένου της διαφοράς 
υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου. Η πραγματικότητα αυτή καθιστά 
ιδιαιτέρως επίκαιρες τις πρακτικές δυσχέρειες και νο-
μοτεχνικές αστοχίες που θα αποτυπωθούν αναλυτικά 
κατωτέρω, οι οποίες θεωρούμε ότι χρήζουν ιδιαίτερης 
επιμέλειας κατά τον χειρισμό και σε κάθε περίπτωση 
βελτιώσεως προς όφελος όλου του νομικού κόσμου και 
με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική και ταχεία επί-
λυση των διαφορών. Η έναρξη αυτή μετατέθηκε για την 
1.7.2020 με την νεότευκτη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 
14 του N 4690/2020, που θεσπίστηκε προς αντιμετώπι-
ση των επειγουσών αναγκών που ανέκυψαν μετά την 
πρόσφατη επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστη-
ρίων. Ο προσωρινός όμως χαρακτήρας της διάταξης 
του άρθρου 74 του N 4690/2020 για το χρονικό διά-
στημα από 1.6.2020 έως 15.9.2020 σε συνδυασμό και με 
τη νέα διάταξη του άρθρου 72 του N 4722/2020 (ομοίως 
προσωρινού χαρακτήρα για το χρονικό διάστημα από 
16.9.2020 έως 31.12.2020), η οποία ουδέν διαλαμβάνει 
αναφορικά με το ζήτημα της διαμεσολάβησης, δημιουρ-
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γεί αμφιβολία ως προς τι θα ισχύσει σε σχέση με τη δια-
μεσολάβηση για τις αγωγές εκείνες που θα κατατεθούν 
μετά την 15.9.2020. Αμφίβολη επίσης κρίνεται η εφαρ-
μογή του θεσμού όπως ο νομοθέτης στοχεύει ιδανικά με 
φυσική παρουσία των διαδίκων (αλλά και των δικηγό-
ρων) εν όψει της εξελισσόμενης πανδημίας του κορωνο-
ϊού, όπου η φυσική παρουσία αποφεύγεται με εναλλα-
κτικές μεθόδους. Ομοίως βελτιώσεως, συνεπώς, χρήζει 
και η διάταξη του άρθρου 72 του N 4722/2020 προ-
κειμένου να αποκατασταθεί η «ανασφάλεια» δικαίου 
που δημιουργήθηκε σε σχέση με την έναρξη εφαρμο-
γής των άρθρων 6 και 7 του N 4640/2019 περί της ΥΑΣ 
από διατάξεις προσωρινού χαρακτήρα (άρθρα 74 του 
N 4690/2020 και άρθρ. 72 του N 4722/2020) και να αρ-
θεί οποιαδήποτε αμφιβολία περί του αν καταλαμβά-
νει και αγωγές που κατατίθενται μετά την 15.9.2020 ή 
όχι. Νομοτεχνικά, η ορθότερη συστηματικά προσέγγιση 
θα ήταν να προσαρμοστεί άπαξ η βασική διάταξη περί 
έναρξης ισχύος του άρθρου 44 περ. β΄ του N 4640/2019 
ούτως ώστε η υποχρεωτική εφαρμογή των άρθρων 6 
και 7 του N 4640/2019 να μην εξαρτάται από διατάξεις 
προσωρινού χαρακτήρα.

Τέλος, θα καταστεί αυτονόητο από την ανάλυση που θα 
ακολουθήσει ότι η τήρηση των διατάξεων για την υπο-
χρεωτική διαμεσολάβηση, ως έχουν διαμορφωθεί, κάθε 
άλλο παρά ανέξοδη θα είναι για τον διάδικο. Οι πλη-
ρεξούσιοι δικηγόροι που θα κληθούν να εφαρμόσουν 
τις εν λόγω διατάξεις και να αποφύγουν τυχόν κενά ή 
αμφιβολίες θα χρειασθεί να καταναλώσουν σημαντικό 
χρόνο και κόπο για να εξασφαλίσουν στον εντολέα τους 
μια διαδικασία χωρίς ακυρότητες και απαράδεκτα - για 
να μην αναφερθούμε και σε ενδεχόμενα στρατηγικών 
που θα εκμεταλλευθούν τις ατέλειες για να δημιουργή-
σουν σκοπίμως απαράδεκτα. Όλες αυτές οι δικηγορι-
κές ενέργειες ασφαλώς δεν είναι δωρεάν, αλλά θα επι-
βαρύνουν σημαντικά τη δαπάνη του διαδίκου πριν καν 
ακόμη δει την αγωγή του (ή την άμυνά του) να φθάνει 
στο δικαστήριο. Ομοίως, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να 
δοθεί στο ζήτημα των προθεσμιών, δηλαδή να καταδει-
χθεί ότι οι προθεσμίες που τίθενται φαινομενικά επιχει-
ρούν να επισπεύσουν την διαμεσολαβητική διαδικασία 
και έτσι να συντομεύσουν κατά το δυνατόν την – συ-
νταγματικά μη ανεκτή - «στέρηση» του φυσικού δικα-
στή. Ωστόσο η αμφιβολία περί της αφετηρίας ή λήξεως 
των προθεσμιών, όπως αναλύεται στη συνέχεια, ιδίως 
επί περισσοτέρων διαδίκων από κάθε πλευρά, οι αορι-
στίες ή ατέλειες περί του τρόπου γνωστοποιήσεων, οι 
διαδικαστικές διαφωνίες και κωλυσιεργίες καθώς και 
ο αυξημένος κίνδυνος απαραδέκτων για τυπολατρικά 
θέματα, χωρίς να αγνοείται η δικηγορική δαπάνη στην 
οποία θα υποβληθεί ο διάδικος προκειμένου να συμμορ-
φωθεί, δημιουργούν ενδεχόμενα αποστασιοποίησης του 
διαδίκου από την τακτική δικαιοσύνη επί μακρό χρονι-
κό διάστημα που μπορεί να φτάσει να διαρκέσει ακόμα 
και πολλούς μήνες. Έτσι τίθεται εν αμφιβόλω η συνταγ-
ματικότητα των διατάξεων με αποτέλεσμα να απαιτεί-
ται η επανεξέτασή τους και σε αυτή την ευρύτερη βάση. 
Στα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι η συγκυ-
ρία της πανδημίας του κορωνοϊού δεν ευνοεί την φυσι-

κή παρουσία, την οποία επιδιώκει ο θεσμός, συνεπώς 
οι διατάξεις ή η εφαρμογή τους θα πρέπει σε κάθε περί-
πτωση να προσαρμοσθούν στην ανάγκη αυτή. 

II. Συνοπτική παράθεση των βασικών 
πρακτικών ζητημάτων που συνεπάγεται η 
εφαρμογή του N 4640/2019
Επισημαίνουμε εκ προοιμίου συνοπτικά τους βασικούς 
προβληματισμούς, που αναφύονται από τις προσφάτως 
θεσπισθείσες διατάξεις, τους οποίους αναπτύσσουμε 
αναλυτικά στην επόμενη ενότητα:

- Από τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 44 περ. β’ του N 4640/2019, 74 παρ. 14 και 
16 του N 4690/2020 και 72 παρ. 8 του N 4722/2020 
δεν είναι σαφές αν για τις αγωγές, που κατατίθενται 
μετά την 15.9.2020, ισχύουν τα άρθρα 6 και 7 του 
N 4640/2019 περί υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας 
(ΥΑΣ) λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της διάταξης 
του άρθρου 74 του N 4690/2020 (σε ισχύ από 1.6.2020 
έως 15.9.2020) σε συνδυασμό και με τον προσωρινό 
χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 72 παρ. 8 του N 
4722/2020 (σε ισχύ από 16.9.2020 έως 31.12.2020), 
με την ειδική επισήμανση ότι η πλέον πρόσφατη διά-
ταξη ουδέν διαλαμβάνει επί του ζητήματος της διαμε-
σολάβησης και της ΥΑΣ. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος 
κατάθεσης της αγωγής κατά την διάταξη του άρθρου 
44 περ. β΄ του N 4640/2019 είναι αυτός από τον οποίο 
οριοθετείται το διαχρονικό πεδίο εφαρμογής των δια-
τάξεων αναφορικά με την ΥΑΣ3.

- Η τύχη της συζήτησης της αγωγής (παραδεκτό αυ-
τής) εξαρτάται αποκλειστικά από την προσκομιδή ή 
μη του εντύπου ενημέρωσης και του πρακτικού ΥΑΣ 
χωρίς ωστόσο να συγκεκριμενοποιείται από το υφι-
στάμενο νομοθετικό πλαίσιο το ακριβές χρονικό ση-
μείο κατά το οποίο πρέπει να προσκομίζονται. Η προ-
σκομιδή των εντύπων αυτών δεν μπορεί να είναι 
ανεξάρτητη των συγκεκριμένων δικονομικών στα-
δίων και υποχρεώσεων που προβλέπονται στις δια-
τάξεις των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ και σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδε-
χόμενο η διαδικασία και οι ατέλειες αυτής να χρησι-
μοποιηθούν από οποιονδήποτε διάδικο για σκοπούς 
παρελκυστικούς (π.χ. από τον ενάγοντα που έχει στα 
χέρια του την μοναδική δυνατότητα να επιτύχει κή-
ρυξη απαραδέκτου της συζήτησης, αφού έχει λάβει 
γνώση του φακέλου του εναγομένου - ενώ ακόμη και 
η δυνατότητα αναβολής - έστω και συναινετικής - 
είναι πλέον εξαίρεση στη νέα τακτική διαδικασία4, η 
δε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής δεν είναι 
πλέον ελεύθερη αλλά απαιτεί συναίνεση του εναγομέ-
νου όταν έχουν κατατεθεί προτάσεις, (294 ΚΠολΔ5). 

3. Π. Γιαννόπουλος, ό.π., 2020, σελ. 291.
4. Χ. Απαλαγάκη, ό.π., σελ. 719.
5. Χ. Απαλαγάκη, ό.π., σελ. 814.
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- Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η ενημέρωση για τη δυ-
νατότητα διαμεσολάβησης επί μίας διαφοράς ή υπο-
χρεωτικής υπαγωγής της στη διαδικασία της ΥΑΣ (κα-
θώς και η διεξαγωγή της ΥΑΣ επί της συγκεκριμένης 
διαφοράς) πριν την προσφυγή στο φυσικό δικαστή 
πρέπει να ταυτίζεται με το αντικείμενο της διαφο-
ράς, όπως περιέχεται σε αγωγή που ασκείται ή έχει 
ήδη ασκηθεί. Για το λόγο αυτό ο ασφαλέστερος τρό-
πος ενημέρωσης για το αντικείμενο της διαφοράς στις 
διαδικασίες που διέπουν την διαμεσολάβηση είναι η 
περιγραφή αυτής με την αποστολή αγωγής που θα 
έχει ήδη ασκηθεί ή έστω σχεδίου που θα περιλαμβά-
νει την ιστορική και νομική βάση αυτής που πρόκειται 
να κατατεθεί. Άλλως η γενικόλογη αναφορά στο έντυ-
πο ενημέρωσης ή το πρακτικό της ΥΑΣ σε μία κάποια 
απροσδιόριστη κατά τις ειδικότερες παραμέτρους της 
διαφορά χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένους νομικούς 
συλλογισμούς, ιστορικό και αίτημα ενδέχεται να δημι-
ουργήσουν αφορμή για ενστάσεις που θα παρακωλύ-
σουν την διαδικασία και θα καθυστερήσουν την προ-
σφυγή στον φυσικό δικαστή.

- Η απαραίτητη προϋπόθεση για την συνταγματικότη-
τα του θεσμού της διαμεσολάβησης, που συνίσταται 
στο σύντομο χρόνο αναστολής του δικαιώματος κάθε 
μέρους να προσφύγει στο φυσικό δικαστή, φαίνεται 
να κάμπτεται ενόψει της ασαφούς χρονικής οριοθέτη-
σης της διαδικασίας διαμεσολάβησης από την έναρξη 
έως το πέρας αυτής, δεδομένου ότι από την διατύπω-
ση ορισμένων διατάξεων προκύπτει ότι ορισμένα επί 
μέρους στάδια δεν έχουν χρονικό όριο και η διάρκειά 
τους εξαρτάται από μη αντικειμενικούς παράγοντες. 

- Φαίνεται επίσης εξαιρετικά δυσχερής η τήρηση των 
διαδικασιών που προβλέπονται στο N 4640/2019 σε 
περιπτώσεις περισσοτέρων διαδίκων, κατοίκων Ελ-
λάδος και εξωτερικού αλλά και αγνώστου διαμονής 
και δεν είναι σαφές πώς επί πλειόνων διαδίκων (όπου 
είναι και πιθανότερη ανάλογα με το συμφέρον του κα-
θενός η υιοθέτηση διαφορετικής δικονομικής συμπε-
ριφοράς) θα λειτουργήσει ο μηχανισμός της ΥΑΣ.

III. Ειδικές παρατηρήσεις για επιμέρους 
διατάξεις του N 4640/2019
Στην ενότητα αυτή επιδιώκεται η διασαφήνιση ή/και η 
βελτίωση ορισμένων διατάξεων του νέου νόμου με προ-
τεινόμενες αναδιατυπώσεις (ή και απάλειψη διατάξεων) 
και με παρατηρήσεις αναφορικά με τον επιδιωκόμενο 
σκοπό της κάθε προτεινόμενης αλλαγής.

Ειδικότερα:

· Επί των ορισμών που δίνει ο Νόμος: 

Η διάταξη του άρθρου 2 του νόμου περιέχει ορισμούς. 
Μεταξύ αυτών, και αυτός μίας νέας έννοιας, του «νομι-
κού παραστάτη», στην περ. 4: 

«4. Ως νομικός παραστάτης, νοείται ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος εκάστου μέρους, ο οποίος παρίσταται στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του παρόντος νόμου και παρέχει νομικές συμ-
βουλές στον εντολέα του.»

Η εισαγωγή ενός νέου ορισμού του πληρεξουσίου δι-
κηγόρου, χωρίς κανένα διαφορετικό περιεχόμενο, δεν 
φαίνεται απαραίτητη για την προώθηση των σκοπών 
του νέου θεσμού. Πρόβλεψη στην Οδηγία 2008/52/ΕΚ 
για εναλλακτική ονομασία του πληρεξουσίου δικηγόρου 
δεν υφίσταται ούτε έχει εμφανισθεί στην πράξη ανάγκη 
επαναορισμού της παραδοσιακής αυτής εννοίας του λει-
τουργήματος του δικηγόρου. 

Στο ίδιο άρθρο, η περ. 6 ορίζει: 

«6. Ως διασυνοριακή διαφορά, νοείται εκείνη στην 
οποία τουλάχιστον ένα από τα μέρη κατοικεί μονίμως 
ή διαμένει συνήθως σε κράτος-μέλος διαφορετικό από 
εκείνο οποιουδήποτε άλλου μέρους, κατά την ημερο-
μηνία στην οποία: α) τα μέρη συμφωνούν να προσφύ-
γουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, αφότου ανέ-
κυψε η διαφορά, β) έχει διαταχθεί η διαμεσολάβηση 
από Δικαστήριο κράτους-μέλους, γ) υφίσταται υπο-
χρέωση διαμεσολάβησης δυνάμει του εθνικού δικαίου 
ή δ) κληθούν τα μέρη από αρμόδιο δικαστήριο. Ως δι-
ασυνοριακή διαφορά νοείται επίσης η διαφορά στην 
οποία μετά από διαδικασία διαμεσολάβησης ακολου-
θούν δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες μεταξύ των 
μερών σε κράτος-μέλος άλλο από εκείνο της μόνιμης 
κατοικίας ή συνήθους διαμονής των μερών κατά την 
ημερομηνία που έλαβαν χώρα οι περιπτώσεις α`, β` ή 
γ` της παρούσας παραγράφου.». 

Ο ορισμός αυτός δε φαίνεται να χρησιμοποιείται περαι-
τέρω στο νόμο (πλην του άρθρου 3, χωρίς όμως σύνδε-
ση) και σε κάθε περίπτωση η κατηγοριοποίηση των δια-
φορών σε εγχώριες και διασυνοριακές δεν έχει κάποια 
πρακτική χρησιμότητα ως προς την τηρούμενη διαδικα-
σία6. Και σε κάθε περίπτωση, η υπαγωγή αλλοδαπού 
διαδίκου στην υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης 
εννοείται ότι πρέπει να συνδέεται με την διεθνή δικαιο-
δοσία των ελληνικών δικαστηρίων στην συγκεκριμένη 
διαφορά, ως απαραίτητο στοιχείο του ορισμού αυτού. 
Τέλος, εδώ φαίνεται να εισάγεται και το ενδεχόμενο η 
υποχρεωτική διαμεσολάβηση να αφορά και διαφορές 
για τις οποίες έχει συμφωνηθεί ρήτρα διαιτησίας. 

· Επί της υποχρέωσης ενημέρωσης του εντολέα του 
από τον πληρεξούσιο δικηγόρο 

Στο άρθρο 3, που αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης από 
τον πληρεξούσιο δικηγόρο προς τον εντολέα του, ορίζεται:

«Άρθρο 3

Υπαγόμενες διαφορές - Υποχρέωση ενημέρωσης 
από τον πληρεξούσιο δικηγόρο

1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να 
υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού 
ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλου-
σες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν 

6. Έτσι και Δ. Θεοχάρης, ό.π., 2020, σελ. 49.
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το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ουσιαστικού δικαίου.

2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρε-
ξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα 
του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής 
διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση 
προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη 
διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. 
Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογρά-
φεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγό-
ρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο 
της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το 
αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαρα-
δέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή 
εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί 
από 30.11.2019 έως σήμερα».

Από τον συνδυασμό των εδαφίων 1 και 2 της παρ. 2 
και το συνδετικό «καθώς και» προκύπτει χωρίς αμφι-
βολία ότι η ενημέρωση του εντολέα από τον πληρεξού-
σιο δικηγόρο καταλαμβάνει το σύνολο των διαφορών 
που δύνανται να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση αδιακρί-
τως του καθ’ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο 
ή Μονομελές ή Πολυμελές Πρωτοδικείο) και όχι μόνον 
αυτές που υπάγονται στην ΥΑΣ των διατάξεων των άρ-
θρων 6 και 7 του νόμου (δηλαδή αρμοδιότητας Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου άνω των 30.000 ευρώ και αρμο-
διότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου)7. Δεδομένης της 
δικονομικής συνέπειας του απαραδέκτου της συζήτη-
σης της αγωγής από την μη προσκομιδή του εντύπου 
ενημέρωσης, το εν λόγω ζήτημα θα έπρεπε να έχει δι-
ευκρινισθεί και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακο-
λουθηθεί στην πράξη η συντηρητική άποψη (την οποία 
επιβεβαιώνει και η ισχύουσα διατύπωση) ότι το έντυπο 
ενημέρωσης θα πρέπει να αφορά όλες τις διαφορές και 
να προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση. Έτσι, παρατη-
ρείται στην πράξη η προσκομιδή του εντύπου ενημέρω-
σης ακόμα και για υποθέσεις που δεν υπάγονται σε ΥΑΣ 
(λόγω καθ’ ύλην αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου ή Μονο-
μελούς έως 30.000 ευρώ). 

Αναφορικά με το χρόνο προσκομιδής του ενημερωτι-
κού εγγράφου παρατηρείται μια ανακολουθία. Παρό-
τι ο χρόνος σύνταξης και υπογραφής του εντύπου δεν 
μπορεί παρά να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της 
άσκησης της αγωγής, εντούτοις προβλέπεται η προσκο-
μιδή του είτε με ενσωμάτωση στο εισαγωγικό δικόγρα-
φο της αγωγής ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη 
συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης 
της αγωγής. Η εναλλακτική αυτή ρύθμιση εξυπηρέτη-
σε προσωρινά την αναδρομική εφαρμογή της υποχρέω-
σης για να μην κηρυχθούν απαράδεκτες αγωγές που εί-
χαν ήδη ασκηθεί χωρίς να συνοδεύονται από το έντυπο 
ενημέρωσης. Στην διαδικασία των άρθρων 237 και 238 

7.  Δ. Θεοχάρης, ό.π., 2020, σελ. 65 και Π. Γιαννόπουλος, ό.π., 
2020, σελ. 205.

ΚΠολΔ ο χρόνος κατάθεσης των προτάσεων είναι δια-
φορετικός από αυτόν της συζήτησης, η δε προσκομιδή 
των εγγράφων είναι επιτρεπτή μόνο με τις προτάσεις, 
ενώ νέοι ισχυρισμοί μπορεί να προταθούν και νέα απο-
δεικτικά μέσα να προσκομισθούν με την προσθήκη και 
μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται 
στις προτάσεις8. Συνεπώς η φράση «μέχρι την συζήτησή 
της» ήταν περιττή και δημιουργεί σοβαρή αμφιβολία ως 
προς τί πρέπει να πράξει ο διάδικος για να αποφύγει τα 
απαράδεκτα ενόψει και των συγκεκριμένων ρυθμίσεων 
του ΚΠολΔ περί προσκομιδής εγγράφων κατά συγκεκρι-
μένα δικονομικά στάδια, που δεν καταλαμβάνουν και 
το στάδιο συζήτησης της αγωγής. Εντέλει κρίνεται σκό-
πιμο – εάν διατηρηθεί η υποχρέωση – το έντυπο ενημέ-
ρωσης να ενσωματώνεται αποκλειστικά στο εισαγωγικό 
δικόγραφο της αγωγής που κατατίθεται, ώστε να εξα-
σφαλίζεται εξαρχής η ανυπαρξία λόγου απαραδέκτου 
της συζήτησης. Ειδάλλως ο εναγόμενος θα μπορούσε 
να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προετοιμάσει και να 
αποκαλύψει στον ενάγοντα την άμυνά του και ο ενά-
γων να μην προσκομίσει το έντυπο ενημέρωσης με τις 
προτάσεις ή πολύ περισσότερο κατά τη συζήτηση (μέ-
χρι την οποία έχει περιθώριο με βάση την ισχύουσα διά-
ταξη), με αποτέλεσμα το απαράδεκτο της συζητήσεως 
αλλά και την ταυτόχρονη – με την ήδη ανταλλαγή των 
προτάσεων των μερών – διατάραξη της βασικής αρχής 
του συζητητικού συστήματος και άντληση σημαντικών 
πληροφοριών για τον εναγόμενο χωρίς την τήρηση των 
προϋποθέσεων προδικασίας. Συνεπώς, κρίνεται σκόπι-
μη η αναδιαμόρφωση της εν λόγω διάταξης με διαγρα-
φή μέρους του λεκτικού αυτής, ως εξής: «Το ενημερω-
τικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον 
εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατί-
θεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυ-
χόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συ-
ζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της 
αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγω-
γές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα».

Περαιτέρω, από τον τρόπο που έχει διατυπωθεί η διά-
ταξη της παρ. 2 προκύπτει ότι μπορεί να υφίσταται «μέ-
ρος» της διαφοράς που να δύναται να διευθετηθεί μέσω 
διαμεσολάβησης και το οποίο διαφοροποιείται από «μέ-
ρος» της ίδιας διαφοράς που όμως δεν δύναται να υπα-
χθεί σε αυτή. Προβληματισμός ανακύπτει σχετικά με την 
μεθοδολογία διαφοροποίησης των δύο αυτών «μερών» 
και αν η μη τήρηση της διαδικασίας ως προς το ένα «μέ-
ρος» δύναται να επηρεάζει και το υπόλοιπο – μη διευ-
θετούμενο μέσω διαμεσολάβησης – «μέρος». Περαιτέ-
ρω δημιουργείται και πρακτική δυσχέρεια αναφορικά 
με την τύχη του «μέρους» της διαφοράς που δεν δύνα-
ται να διευθετηθεί μέσω διαμεσολάβησης ως προς τις 
δικονομικές προθεσμίες, την παραγραφή και τις απο-
σβεστικές προθεσμίες στις οποίες υπόκειται και πρέπει 
να αξιολογηθεί ο χειρισμός αυτών σε συνδυασμό και με 
την διάταξη του άρθρου 9 του νόμου (περί αναστολής 

8. Χ. Απαλαγάκη, ό.π., σελ. 717.
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των προθεσμιών). Τέλος, ενόσω η διαφορά δεν έχει κα-
ταστεί ακόμη δικαστική, δεν καθίσταται σαφές ποιά η 
χρησιμότητα και σκοπιμότητα της διάκρισης ενός «μέ-
ρους» αυτής από κάποιο άλλο, που θα μπορούσε να 
αποτελεί απλώς μια «άλλη διαφορά».

Προσθέτως, και για τις περιπτώσεις της ΥΑΣ των άρ-
θρων 6 και 7 η προσκομιδή του ενημερωτικού εγγράφου 
στο δικαστήριο κρίνεται περιττή. Το έντυπο ενημέρω-
σης θα έπρεπε να προσκομίζεται στον διαμεσολαβητή 
προκειμένου να διαπιστώσει ότι ο διάδικος ενημερώθη-
κε και εν συνεχεία αυτός να πιστοποιεί τούτο στο πρα-
κτικό της ΥΑΣ, το οποίο κάθε περίπτωση πρέπει να κα-
τατίθεται στο δικαστήριο. Και όλα αυτά σε περίπτωση 
αποτυχίας της διαμεσολάβησης, διότι εάν αυτή πετύχει 
δεν τίθεται ζήτημα συζητήσεως της αγωγής. 

Τέλος, ανακύπτουν και άλλα σημαντικά θέματα σε σχέ-
ση με τη συγκεκριμένη διάταξη. Εάν ο πληρεξούσιος δι-
κηγόρος δεν έχει ακόμη ασκήσει την αγωγή και επιθυ-
μεί να ενημερώσει τον πελάτη του για τη δυνατότητα 
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, ποια «διαφο-
ρά» είναι αυτή και πώς θα περιγραφεί – εν όλω ή κατά 
το συμβιβάσιμο «μέρος» – στο έγγραφο ενημέρωσης; 
Εάν είναι ελλιπής η περιγραφή, ή αντικρουσθεί ως ελ-
λιπής από μία δημιουργική επιχειρηματολογία του αντι-
δίκου, κινδυνεύει η αγωγή που θα συνταχθεί αργότερα 
να μην μπορεί να δικασθεί λόγω ενδεχομένου απαρα-
δέκτου; Πώς διασφαλίζεται ότι η διαφορά σε σχέση με 
την οποία έγινε η ενημέρωση περί δυνατότητας επίλυ-
σής της μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης είναι 
η ίδια διαφορά που αποτυπώνεται σε μεταγενέστερη 
αγωγή; Θεωρούμε ότι κατά την πρακτική εφαρμογή της 
νομοθετικής πρόβλεψης περί ενημερωτικού εγγράφου 
θα ανακύψουν πλείστα ζητήματα που θα αποτελέσουν 
προσκόμματα στην ποιότητα και ταχύτητα της δικαιο-
δοτικής λειτουργίας. Η χρήση του ενημερωτικού εγγρά-
φου και τυχόν ενστάσεις που θα εγείρονται επ’ αυτού 
θα έχει ως συνέπεια την πρόκληση πρόσθετων πρακτι-
κών δυσχερειών, τη διόγκωση των δικαστικών φακέ-
λων και τη δημιουργία πρόσθετου κόπου τόσο στους 
διαδίκους όσο και τους δικαστές χωρίς κάποιον ουσια-
στικό λόγο (πρβλ. την αποτυχημένη παλιά διάταξη του 
214Α ΚΠολΔ9), οδηγώντας εν πολλοίς στο αντίθετο απο-
τέλεσμα από αυτό που ο νομοθέτης επιδιώκει να πετύ-
χει με τη θεσμοθέτησή του. Υπάρχουν σήμερα πολλοί 
τρόποι για να ενημερωθεί ο πολίτης για τα δικαιώματά 
του, άγνοια νόμου δεν συγχωρείται και θεωρούμε ότι η 
εισαγωγή αυτής της προσχηματικής υποχρεωτικότητας 
που θα αποτελεί πρόσκομμα προσφυγής στο δικαστή-
ριο πρέπει να καταργηθεί. 

· Επί των ζητημάτων παράστασης, παρουσίας και 
συμμετοχής τρίτων στη διαδικασία, του διορισμού δι-
αμεσολαβητή και άλλων διαδικαστικών ζητημάτων 

Στο άρθρο 5, ρυθμίζονται ζητήματα παράστασης και πα-
ρουσίας, η επιλογή του διαμεσολαβητή και άλλα τυπικά 

9. Χρ. Σεβαστίδης, ό.π., 5.10.2019.

θέματα κατά την διαδικασία. Στο άρθρο αυτό είναι προ-
φανές ότι ρυθμίζονται θέματα τόσο της εκούσιας και συ-
ναινετικής διαμεσολάβησης, δεδομένου ότι αφορά και 
διαφορές που εξ ορισμού δεν δύνανται να υπαχθούν 
στην ΥΑΣ (π.χ. μικροδιαφορές, οι οποίες υπάγονται σε 
συγκεκριμένη διαδικασία ενώπιον των Ειρηνοδικείων) 
όσο και της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης που περι-
λαμβάνει την ΥΑΣ (άρθρα 6 και 7), όπως και ότι η διαδι-
κασία στηρίζεται στην συμφωνία των μερών:

«Άρθρο 5

Διαδικασία διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού πα-
ραστάτη

1. Στη διαδικασία διαμεσολάβησης τα μέρη παρίστανται 
μαζί με το νομικό παραστάτη τους, εξαιρουμένων των 
υποθέσεων των καταναλωτικών διαφορών και των μι-
κροδιαφορών, στις οποίες επιτρέπεται η αυτοπρόσω-
πη παράσταση των μερών. Στη διαδικασία δύναται να 
μετέχει και τρίτο πρόσωπο, εφόσον αυτό κρίνεται απα-
ραίτητο σε συμφωνία με τα μέρη και τον διαμεσολαβη-
τή. Η αμοιβή του νομικού παραστάτη κάθε μέρους συμ-
φωνείται ελεύθερα και για τη συμμετοχή του σε όλη τη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης εκδίδεται, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Δικηγόρων, γραμμάτιο προκαταβολής ει-
σφορών ποσού εξήντα (60,00) ευρώ για υποθέσεις αρ-
μοδιότητας Ειρηνοδικείου, ποσού εκατό (100,00) ευρώ 
για υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικεί-
ου και ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για υπο-
θέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Τα 
ανωτέρω ποσά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.»

Με το πρώτο εδάφιο της συγκεκριμένης διάταξης ει-
σάγεται εξαίρεση από την υποχρεωτική παράσταση 
δικηγόρων κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης στις 
περιπτώσεις των καταναλωτικών διαφορών και των μι-
κροδιαφορών. Η εξαίρεση αυτή αφενός δε φαίνεται να 
στηρίζεται σε συγκεκριμένη δικαιολογητική βάση (ούτε 
προκύπτει ερμηνευτικά από τις υπόλοιπες διατάξεις του 
νόμου ούτε γίνεται ειδική μνεία στην αιτιολογική έκθε-
ση του νόμου) και αφετέρου δεν αποκλείεται να δημι-
ουργήσει πρακτικά προβλήματα στο μέλλον αναφορικά 
με την υπαγωγή ή μη των καταναλωτικών διαφορών σε 
ΥΑΣ. Συγκεκριμένα παρίσταται προβληματική η όμοια 
μεταχείριση εξ απόψεως διαδικασίας (μη υποχρεωτι-
κή παράσταση δικηγόρων στη διαδικασία διαμεσολά-
βησης) μίας κατηγορίας διαφορών που δεν δύνανται εξ 
ορισμού να υπαχθούν στην ΥΑΣ (δηλαδή οι μικροδια-
φορές αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου) με μία άλλη κατη-
γορία διαφορών (καταναλωτικές διαφορές) οι οποίες 
- συντρεχουσών των προϋποθέσεων του N 4640/2019 
(διαφορές αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου 
άνω των 30.000 ευρώ και αρμοδιότητας Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου) – υπάγονται σε ΥΑΣ. 

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι πέραν της προβλη-
ματικής περί της ισότιμης μεταχείρισης των κατανα-
λωτικών διαφορών με τις μικροδιαφορές, ως εξετέθη 
ανωτέρω, και η ίδια η συγκεκριμενοποίηση αυτή των 
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υποθέσεων σε υποθέσεις καταναλωτικών διαφορών γί-
νεται χωρίς να υπάρχει ορισμός αυτών στο νόμο ή στον 
ΚΠολΔ, με αποτέλεσμα η διατύπωση να πάσχει και για 
το λόγο αυτό. Η προβληματική αυτή επιτείνεται και από 
το δεδομένο ότι στο πεδίο εφαρμογής του N 4640/2019 
εμπίμπτουν μεν οι καταναλωτικές διαφορές, αλλά με 
την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 70330/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1421/2015) 
ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 
2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επί-
λυση καταναλωτικών διαφορών. Η εν λόγω ΚΥΑ αφο-
ρά διαφορές σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που 
ανακύπτουν από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις πα-
ροχής υπηρεσιών μεταξύ προμηθευτή εγκατεστημένου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταναλωτή που κατοικεί 
στην Ένωση, διά της παρεμβάσεως ενός φορέα εναλ-
λακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος προτείνει 
λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή για να διευκολυνθεί η 
εξεύρεση φιλικής λύσης. Στη θεωρία γίνεται δεκτό, ότι 
η εν λόγω ΚΥΑ θα πρέπει να εφαρμοστεί ως ειδικότερη 
σε σχέση με τις διατάξεις του N 4640/2019 ως προς τη 
συγκεκριμένη αυτή κατηγορία διαφορών10.

Ο ελεύθερος καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου 
(ένας κανόνας που δεν επιδέχεται εξαίρεση παρά μόνο 
για το ελάχιστο) δεν θεωρούμε ότι ήταν απαραίτητη 
ρύθμιση προκειμένου να καθορισθεί το ελάχιστο του 
γραμματίου προκαταβολής εισφορών. Η αναφορά περί 
συμμετοχής τρίτου αφορά προφανώς στα πρόσωπα της 
παρ. 6 του ιδίου άρθρου, των οποίων η παρουσία σε 
κάθε περίπτωση δεν θα είναι δυνατή εάν δεν συμφω-
νούν όλα τα διάδικα μέρη. 

Στην συνέχεια, ως προς τον ορισμό του κεντρικού προ-
σώπου του θεσμού, του διαμεσολαβητή, προβλέπεται 
στην παρ. 2:

«2. Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από 
τρίτο πρόσωπο της κοινής τους επιλογής, συμπερι-
λαμβανομένων των κέντρων διαμεσολάβησης. Ο δι-
αμεσολαβητής είναι ένας (1), εκτός αν τα μέρη συμ-
φωνήσουν εγγράφως ότι, οι διαμεσολαβητές θα είναι 
περισσότεροι.»

Παρατηρούμε ότι στο άρθρο 2, που περιέχει τους ορι-
σμούς του νόμου, δεν υπάρχει ορισμός των «κέντρων 
διαμεσολάβησης». Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ορισμός 
για τα κέντρα αυτά από τα οποία εξαρτάται μία κεντρι-
κή λειτουργία του θεσμού, λαμβανομένου υπ’ όψη και 
του νεοπαγούς αυτού. 

Η επόμενη παράγραφος 3 καθορίζει και πάλι διαδικα-
στικά ζητήματα με μάλλον αποσπασματικό τρόπο: 

«3. Ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές διαδικαστικές λε-
πτομέρειες της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης κα-
θορίζονται από τον διαμεσολαβητή σε συμφωνία με 
τα μέρη. Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αμ-
φότερων των μερών και του διαμεσολαβητή στον ίδιο 

10. Π. Μάζης, ό.π., ΕλλΔνη 2/2020, σελ. 415.

τόπο και χρόνο, η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλε-
διάσκεψης, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα άλλα μέρη 
της διαφοράς.»

Σωστότερο θα ήταν να παρέμενε μόνο το πρώτο εδά-
φιο το οποίο περιλαμβάνει κάθε ενδεχόμενο. Το δεύ-
τερο εδάφιο προϋποθέτει ότι τίθεται ως κανόνας η φυ-
σική παρουσία και συνεπώς ρυθμίζει κατ’ εξαίρεση τί 
θα συμβεί εάν αυτή δεν είναι δυνατή. Όμως η δυνατό-
τητα της φυσικής παρουσίας δεν είναι κάτι το αυτονό-
ητο, όταν μάλιστα πρόκειται για κατοίκους αλλοδαπής 
ή απλώς κάποιας μακρινής πόλης από τον τόπο διεξα-
γωγής της διαδικασίας ή ανθρώπους που δεν μπορούν 
ή δεν επιθυμούν ή δεν επιτρέπεται να συνευρεθούν, 
λόγω λ.χ. της πανδημίας. Η υποχρέωση φυσικής πα-
ρουσίας σε αυτές τις περιπτώσεις θα καθιστούσε ιδιαί-
τερα κοστοβόρα την διαδικασία, μία παράμετρος του 
νέου θεσμού που έχει δεχθεί δικαιολογημένα αυξημέ-
νη κριτική11. Συνεπώς η φράση «εάν δεν είναι δυνατή η 
φυσική παρουσία» ενέχει μια αοριστία και μια αξιολο-
γική κρίση που δεν είναι βέβαιο ποιος την συγκεκριμε-
νοποιεί12, ενέχει κινδύνους παρερμηνειών ως προς το 
πότε και γιατί η φυσική παρουσία είναι αδύνατη. Συνε-
πώς, εάν τα μέρη επιθυμούν κάτι ως προς την διαδικα-
σία κατά το πρώτο εδάφιο και συμφωνούν, παρέλκει η 
αποσπασματική και ασαφής ρύθμιση του δευτέρου εδα-
φίου που διατυπώνει μία λύση που έχει πλέον καταστεί 
κοινός τόπος. 

Περαιτέρω, η απαίτηση σωρευτικά τόσο της συμφωνί-
ας των μερών όσο και του διαμεσολαβητού για διαδικα-
στικά ζητήματα σε τόσο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας 
δημιουργεί το ενδεχόμενο ασυμφωνίας και δυσεφαρμό-
στου της διατάξεως, ως έχει καταστρωθεί, και συνεπώς 
ματαιώσεως της διαμεσολαβήσεως πριν καν αρχίσει κα-
θώς επίσης και σημαντικής καθυστέρησης μέχρι να δια-
πιστωθεί αυτό. Τέλος, με την τρέχουσα διατύπωση της 
διατάξεως, θα έπρεπε να ορίζεται ρητώς ότι εάν επέλ-
θει ασυμφωνία στο στάδιο αυτό ματαιούται η διαμεσο-
λάβηση και ο διαμεσολαβητής καταρτίζει σχετικό πρα-
κτικό μόνος του (κατάληξη η οποία μπορεί εν τέλει να 
συναχθεί ερμηνευτικά) άλλως ότι εάν δεν υπάρξει στην 
φάση αυτή συμφωνία για διαδικαστικά ζητήματα ο δια-
μεσολαβητής αποφασίζει μόνος του αφού έχει ακούσει 
τα μέρη. Ένας πρόσθετος προβληματισμός είναι η δυ-
σκολία τήρησης της εν λόγω διαδικασίας σε περιπτώ-

11. Χρ. Σεβαστίδης, ό.π., 4.10.2020.
12.  Βλ. Π. Γιαννόπουλο, ό.π., 2020, σελ. 317 – 318, κατά τον 

οποίο η αναφορά του νομοθέτη σε «αποδεδειγμένη» αδυναμία 
φυσικής παρουσίας της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 5 εδαφ. 
γ΄ του N 4640/2019 είναι νομοτεχνικός πλεονασμός ενόψει 
του ότι ο διαμεσολαβητής δεν επιτελεί δικαιοδοτικό έργο ούτε 
διεξάγει αποδείξεις. Όμοιος προβληματισμός ανακύπτει και 
ως προς το υποκείμενο αξιολόγησης και συγκεκριμενοποίη-
σης της «αδυναμίας φυσικής παρουσίας» της διάταξης του άρ-
θρου 5 παρ. 3 εδαφ. β΄ του N 4640/2019, που δεν μπορεί να 
είναι άλλο από το επιλαμβάνομενο στη συνέχεια δικαστήριο.
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σεις πολλών διαδίκων καθώς και διαδίκων που διαμέ-
νουν στο εξωτερικό. 

Εν τέλει, η διάταξη θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο σε 
ένα εδάφιο, ήτοι «Ο διαμεσολαβητής αφού ακούσει τα 
μέρη και σταθμίσει τις δυνατότητες και ανάγκες τους, 
καθορίζει τον τόπο, χρόνο και τρόπο διεξαγωγής της 
διαμεσολάβησης περιλαμβανομένης της δυνατότητας 
τηλεδιάσκεψης» (μία προσαρμογή που καθίσταται επι-
βεβλημένη από τις τρέχουσες συνθήκες όπως έχουν δι-
αμορφωθεί και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού). 

Περί των δυνατοτήτων επαφής του διαμεσολαβητή με 
τα μέρη, η παρ. 4 ορίζει:

«4. Ο διαμεσολαβητής δύναται, κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του, να επικοινωνεί με καθένα από 
τα μέρη και να τα συναντά είτε χωριστά είτε από κοι-
νού. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά 
τις επαφές του με το ένα μέρος δεν γνωστοποιούνται 
στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του μέρους 
που τις έδωσε.» 

Το πρώτο εδάφιο περιέχει ένα νόημα που είναι αυτο-
νόητο. Η ρύθμιση αυτή θα έπρεπε να έχει απλούστερη 
διατύπωση, όπως επί παραδείγματι ότι «Ο διαμεσολα-
βητής επικοινωνεί με τα μέρη ελεύθερα κατά την κρίση 
του από κοινού ή κατά μόνας και δεν μεταφέρει πληρο-
φορίες του ενός μέρους στο άλλο χωρίς έγγραφη συναί-
νεση». Επίσης, δεν προβλέπεται κύρωση σε περίπτωση 
παράβασης και ζήτημα ανακύπτει ως προς το εάν από 
αυτήν γεννώνται δικονομικές ακυρότητες και απαράδε-
κτα. Τέλος, είναι προφανές ότι η παρ. 4 καλύπτεται από 
την παρ. 5, η οποία αφορά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
της διαμεσολάβησης. 

Περί της αδυναμίας εξέτασης ως μαρτύρων όσων συμ-
μετείχαν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, η παρ. 6 
ορίζει ότι:

«6. Εφόσον η διαφορά αχθεί ενώπιον των δικαστη-
ρίων ή σε διαιτησία, ο διαμεσολαβητής, τα μέρη, οι 
νομικοί παραστάτες αυτών και όσοι συμμετείχαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαμεσολάβη-
σης δεν εξετάζονται ως μάρτυρες και εμποδίζονται να 
προσκομίσουν στοιχεία που προκύπτουν από τη δια-
δικασία της διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, 
ιδίως, να αναφερθούν στις συζητήσεις, δηλώσεις και 
προτάσεις των μερών, καθώς και στις απόψεις του δι-
αμεσολαβητή, παρά μόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται 
από λόγους δημόσιας τάξης, κυρίως για να εξασφαλι-
στεί η προστασία των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ακεραιότητα ή η ψυχι-
κή υγεία προσώπου.»

Η ρύθμιση αυτή έχει ως συγκεκριμένη στόχευση να εν-
θαρρύνει τα μέρη να συμμετάσχουν παραγωγικά στην 
διαμεσολάβηση χωρίς τον ενδοιασμό ότι οτιδήποτε θα 
αποκαλύψουν εκεί θα χρησιμοποιηθεί εναντίον τους 
στην μέλλουσα δίκη, αν η διαμεσολάβηση αποτύχει. 
Όμως, με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη δεν απο-
κλείεται το ενδεχόμενο να δημιουργήσει δυσχέρειες 

στην δικαστική διαδικασία και να στερήσει τα μέρη αδι-
καιολόγητα από αποδεικτικά μέσα ή μέσα επίθεσης και 
άμυνας. Οι εκ των συμμετασχόντων τρίτοι, που πιθανώς 
θα είναι τεχνικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των διαδί-
κων και συμμετείχαν για να βοηθήσουν την διαμεσο-
λάβηση, δεν θα έπρεπε να αποκλείονται από μάρτυρες 
σε δίκη αλλά θα έπρεπε να απαγορεύεται να καταθέ-
σουν οτιδήποτε σχετικό με ό,τι υπέπεσε στην αντίλη-
ψή τους κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης και 
μόνο. Η διατύπωση λοιπόν αυτή κινδυνεύει να αποτε-
λέσει αντικίνητρο παραγωγικής συμμετοχής στην δια-
μεσολάβηση, όταν ο διάδικος φοβάται ότι επί αποτυχί-
ας αυτής θα έχει απωλέσει πολύτιμα αποδεικτικά μέσα 
για την τυχόν επακολουθούσα δίκη. Πέραν των μαρτύ-
ρων και τεχνικών συμβούλων, που δεν θα έπρεπε να 
αποκλείονται για μόνο τον λόγο ότι συμμετείχαν στην 
διαμεσολάβηση, αμφιβολία μπορεί να προκαλέσει και η 
έκφραση «εμποδίζονται να προσκομίσουν στοιχεία που 
προκύπτουν από την διαδικασία της διαμεσολάβησης», 
ως προς ποια στοιχεία πρόκειται. Αποδεικτικά στοιχεία 
της απαιτήσεως ή άλλα έγγραφα που στηρίζουν αξιώ-
σεις ή ενστάσεις, εάν προσκομισθούν στην διαμεσολά-
βηση για να πείσουν το άλλο μέρος να φθάσει σε συμ-
βιβασμό και συνεπώς «προκύπτουν από την διαδικασία 
αυτής» χάνονται; Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν 
θα ήθελε τέτοια ακραία συνέπεια ούτε να φαλκιδεύσει 
το δικαίωμα σε αποτελεσματική δίκη των διαδίκων που 
συμμετείχαν καλόπιστα στην διαμεσολάβηση και είχαν 
συνδρομή από ανθρώπους με λόγο γνώσεως ή αποκά-
λυψαν αποδεικτικά έγγραφα. Απαιτείται λοιπόν στενή 
ερμηνεία της απαγόρευσης αυτής για να μην καταλή-
ξουμε σε άτοπα από στρέβλωση του σκοπού της διατά-
ξεως. Ως εκ τούτου ως «στοιχεία που προκύπτουν από 
τη διαδικασία της διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με 
αυτήν», θα πρέπει να θεωρηθούν μόνο αυτά που αφο-
ρούν αυτή καθ’ εαυτή την διαδικασία της διαμεσολάβη-
σης και προκύπτουν μόνο από αυτή, λαμβανομένης υπ’ 
όψη της διευκρινιστικής προτάσεως «ιδίως, να αναφερ-
θούν στις συζητήσεις, δηλώσεις και προτάσεις των με-
ρών, καθώς και στις απόψεις του διαμεσολαβητή», και 
όχι τα λοιπά στοιχεία της ουσίας του φακέλου της υπο-
θέσεως τα οποία αναγκαία θα χρησιμοποιηθούν στην 
διαμεσολάβηση για την προσπάθεια επιτεύξεως συμβι-
βασμού, επί δε αποτυχίας του τελευταίου θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν και στη δίκη. 

Πρέπει να επισημανθεί συμπερασματικά ότι κατ’ αρχάς, 
από το εύρος των ρυθμίσεων, το άρθρο 5 ρυθμίζει θέ-
ματα που αφορούν κάθε διαμεσολάβηση είτε εκουσία 
είτε αυτή των διαφορών που υπάγονται στην ΥΑΣ. Οι 
ρυθμίσεις όμως που έχουν γενικό χαρακτήρα, ιδίως για 
τα διαδικαστικά ζητήματα θα πρέπει να εφαρμόζονται 
και στις διαφορές του άρθρου 6 περί Υποχρεωτικής Αρ-
χικής Συνεδρίας. Οι παρατηρήσεις που αφορούν βελτί-
ωση των ρυθμίσεων αφορούν κυρίως τις περιπτώσεις 
στις οποίες τυχόν ατέλειες αυτών και εσφαλμένη εφαρ-
μογή τους επιδρούν στο παραδεκτό της συζητήσεως της 
αγωγής. 
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· Επί των υπαγόμενων στην Υποχρεωτική Συνεδρία 
διαφορών:

Το άρθρο 6, το οποίο αποτυπώνει τις διαφορές που 
υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία, ορίζει 
στις περ. α), β) και γ) της παρ. 1: 

«Άρθρο 6

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης - 
Υπαγόμενες διαφορές

1. Οι παρακάτω αστικές και εμπορικές διαφορές υπά-
γονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσο-
λάβησης, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του 
αντικειμένου της μεταξύ τους διαφοράς:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των 
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, κα-
θώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 
Κ.Πολ.Δ.,

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική δια-
δικασία και υπάγονται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικει-
μένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα 
χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικεί-
ου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας,

γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία 
των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα δια-
μεσολάβησης».

Θεωρούμε ότι θα ήταν ορθότερο να υπάρξει ένα αρχι-
κό πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής των νέων διατάξεων, 
κατά το οποίο οι μικρότερης αξίας διαφορές (ακόμη και 
αυτές των Ειρηνοδικείων) να υπαχθούν σε καθεστώς 
της ΥΑΣ. Οι διαφορές του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
είναι συνήθως πολύπλοκες, με ποικίλα νομικά θέματα 
και αναφύονται μεταξύ μερών, τα οποία είναι αρκετά 
ενημερωμένα ώστε να έχουν ήδη εξετάσει την δυνατό-
τητα επίλυσής τους και με συμβιβασμό εάν αυτό ήταν 
εφικτό, με αποτέλεσμα να μην είναι αυτές οι διαφορές 
που χρήζουν πρωτίστως υπαγωγής στην υποχρεωτική 
διαδικασία διαμεσολαβήσεως. Το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 θέτει νέα προϋπόθεση παραδεκτού της συζήτη-
σης για εκείνες τις υποθέσεις που υπάγονται στην ΥΑΣ, 
ως ακολούθως: 

«Στις ανωτέρω περιπτώσεις για το παραδεκτό της συ-
ζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθε-
ται μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης 
πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας δια-
μεσολάβησης». 

Η φράση «της συζήτησης της υπόθεσης» είναι περιττή, 
θα αρκούσε η αναφορά στις προτάσεις που κατατίθε-
νται με απλή παραπομπή στον ΚΠολΔ για να μην δημι-
ουργείται καμία αμφιβολία ως προς το χρονικό σημείο 
προσκομιδής του πρακτικού της ΥΑΣ. Συναφώς και συ-
στηματικά θα πρέπει να εξετασθεί και το ενδεχόμενο 
τροποποίησης της διάταξης του άρθρου 237 ΚΠολΔ προ-
κειμένου το πρακτικό της ΥΑΣ να περιλαμβάνεται μετα-

ξύ των εγγράφων που πρέπει να προσκομίζονται υπο-
χρεωτικά με την κατάθεση των προτάσεων. Δεδομένου, 
εξάλλου, ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του 
N 4640/2019, η έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολα-
βητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της ΥΑΣ αναστέλ-
λει τις δικονομικές προθεσμίες των άρθρων 237 και 238 
ΚΠολΔ για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία διαμεσολά-
βησης, έπεται ότι η διεξαγωγή της ΥΑΣ και η υπογρα-
φή του πρακτικού αυτής θα είναι πάντα εφικτό (εξ από-
ψεως χρόνου) να έχουν συντελεστεί πριν την κατάθεση 
των προτάσεων (άρα μπορεί και το αντίστοιχο πρακτικό 
της ΥΑΣ να προσκομιστεί με αυτές). Επισημαίνουμε εδώ 
ότι προς αποφυγή στρεβλώσεων της διαδικασίας και 
της αρχής του συζητητικού συστήματος, θα πρέπει να 
εξετασθεί η προσαρμογή της διάταξης του άρθρου 237 
ΚΠολΔ, ώστε τα μέρη να μην επιτρέπεται να ανταλλά-
ξουν προτάσεις πριν η γραμματεία του δικαστηρίου δι-
απιστώσει ότι μεταξύ των σχετικών των προτάσεων του 
ενάγοντος περιλαμβάνεται και το πρακτικό της ΥΑΣ. Και 
τούτο διότι η απουσία του θα καθιστούσε την συζήτηση 
της αγωγής απαράδεκτη και, άρα, θα παρείλκε η απο-
κάλυψη της άμυνας και των επιχειρημάτων του εναγο-
μένου κατά το στάδιο αυτό. 

Με την επόμενη παρ. 2 εισάγονται εξαιρέσεις από την 
ΥΑΣ ανάλογα με την ταυτότητα του διαδίκου, ως εξής:

2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνε-
δρία διαμεσολάβησης της παραγράφου 1 οι διαφορές 
στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή 
Ν.Π.Δ.Δ.

Πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη με την οποία επιδιώκει 
να εξοπλίσει η Πολιτεία τον θεσμό της διαμεσολάβησης 
δεν δικαιολογεί την εξαίρεση συγκεκριμένων κατηγο-
ριών διαδίκων από τον θεσμό, καθώς κάτι τέτοιο δεν 
αποτελεί επιταγή ούτε του ενωσιακού ούτε του εθνι-
κού δικαίου. Αντιθέτως, η υπαγωγή στην διαμεσολά-
βηση διαφορών με διάδικο μέρος το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. 
ή Ν.Π.Δ.Δ. υποδηλώνει και την σημασία που η ίδια η 
Πολιτεία δίνει στο θεσμό αυτό, η οποία θα επισφράγι-
ζε τη βαρύτητά του με την συμμετοχή και της ίδιας σε 
αυτόν. Για το λόγο αυτό και με τους κατάλληλους μη-
χανισμούς θα έπρεπε να υπαχθεί στον θεσμό και το Δη-
μόσιο προκειμένου τα δικαστήρια να αποσυμφορηθούν 
από τις υποθέσεις του και όχι μόνον από αυτές μεταξύ 
ιδιωτών. Αυτά με την επιφύλαξη της πρόσφατης εισα-
γωγής ειδικών διατάξεων συμβιβασμού στις φορολογι-
κές διαφορές. 

Επίσης, απορίας άξιο είναι γιατί εξαιρέθηκαν από την 
ΥΑΣ διαφορές οι οποίες περιλαμβάνονταν στον προη-
γούμενο N 4512/2018, όπως διαφορές ανάμεσα στους 
ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από σχέση οροφο-
κτησίας, διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίω-
σης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, 
απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, δια-
φορές από αμοιβές του άρθρου 622Α ΚΠολΔ, διαφορές 
που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών ή των 
οικείων τους σε βάρος ιατρών που ανακύπτουν κατά την 
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άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότηας των τελευ-
ταίων, διαφορές από προσβολή εμπορικών σημάτων, δι-
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υπο-
δειγμάτων, διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις, 
οι οποίες έχουν εντονώτερο το προσωπικό στοιχείο και 
ως εκ τούτου θα ήταν για τον λόγο αυτό οι προσφορώτε-
ρες στην προσέγγιση της διαμεσολάβησης13. 

Τέλος, ερώτημα τίθεται για το εάν υπάγονται σε ΥΑΣ οι 
διαφορές για τις οποίες έχει συνομολογηθεί διαιτητική 
ρήτρα εκ των προτέρων. Από την διατύπωση της παρ. 6 
του άρθρου 5, η οποία επιβάλει εμπιστευτικότητα για τα 
διαμειφθέντα κατά την διαμεσολάβηση και στις διαφο-
ρές που άγονται σε διαιτησία, η οποία είναι κατά κανό-
να προσυμφωνημένη, συνάγεται καταφατική απάντη-
ση. Στα περί προσκομιδής του πρακτικού της ΥΑΣ στην 
δίκη της ουσίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψη η διαιτητική 
αντιδικία αλλά πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα τύχουν 
αναλογικής εφαρμογής τα προβλεπόμενα για την τακτι-
κή δίκη και εν προκειμένω «οι προτάσεις της συζήτησης 
της υπόθεσης» μπορούν να αποτελούν δόκιμη έκφραση 
για την διαιτητική δίκη, αν και εν προκειμένω στην δι-
αιτησία σκόπιμο είναι το πρακτικό της ΥΑΣ να κατατίθε-
ται με το αίτημα προσφυγής στην διαιτησία. Ερώτημα 
επίσης γεννάται εάν η ΥΑΣ μπορεί να έχει έδαφος εφαρ-
μογής σε διεθνή διαιτησία, στο οποίο προσήκει μάλλον 
αρνητική απάντηση, ιδίως επί αλλοδαπού διαδίκου, ο 
οποίος γι’ αυτό το λόγο δεν θα δεσμεύεται από εσωτερι-
κούς δικονομικούς κανόνες μίας εθνικής δικαιοδοσίας. 

Το ζήτημα πάντως σε ποιες ακριβώς διαιτητικές διαδι-
κασίες μπορεί (και αν) να εμφιλοχωρεί η διαδικασία της 
ΥΑΣ φαίνεται να προκύπτει από την παρ. 6 του άρθρου 
5 και την περ. 6 του άρθρου 2 (στον ορισμό της διασυ-
νοριακής διαφοράς), ενώ από την διατύπωση περ. β) 
της παρ. 1 του άρθρου 6 δεν φαίνεται να συνάγεται κάτι 
τέτοιο, αφού η μνεία των διαφορών «που υπάγονται» 
στην αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων πιθανώς 
εννοεί να αποκλείσει εκείνες για τις οποίες «κάμπτε-
ται το βήμα» των τακτικών δικαστηρίων λόγω ρήτρας 
διαιτησίας. Ορθότερο θα ήταν σε κάθε περίπτωση να 
αποκλεισθεί η διαδικασία της ΥΑΣ σε διαφορές για τις 
οποίες έχει προσυμφωνηθεί ρήτρα διαιτησίας και η απο-
φυγή εμπλοκής των δύο αυτών τρόπων εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών. Συνεπώς ο μόνος λόγος αναφοράς 
της διαιτητικής διαδικασίας στον N 4640/2019 θα πρέ-
πει να αφορά τις περιπτώσεις που έχει συμφωνηθεί ρή-
τρα διαμεσολάβησης πριν την διαιτητική διαδικασία14 ή 
συμφωνηθεί ρήτρα διαιτησίας μετά την (εκούσια ή λόγω 
ΥΑΣ) διαμεσολαβητική διαδικασία.

13.  Διάταξη άρθρου 182 παρ. 1 του N 4512/2018, ήδη καταρ-
γηθείσα δυνάμει της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 1 του N 
4640/2019. Βλ. και Α. Πλεύρη, ό.π., σελ. 28 και 56. 

14.  Βλ. ΑΠ 870/2019 και περί αυτής στον Π. Γιαννόπουλο, ό.π., 
2020, σελ. 145. 

· Επί της διαδικασίας της Υποχρεωτικής Αρχικής Συ-
νεδρίας

Το άρθρο 7 του νόμου καθορίζει τη διαδικασία της ΥΑΣ 
και στην παρ. 1 προβλέπεται η διαδικασία που τηρείται 
για το διορισμό του διαμεσολαβητή:

«Άρθρο 7

Διαδικασία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας 
Διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη

1. Για τις διαφορές της παραγράφου 1 του άρθρου 
6 του παρόντος, ο διαμεσολαβητής ορίζεται κατά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του 
παρόντος. Ειδικότερα, το επισπεύδον μέρος έχει τη 
δυνατότητα είτε να επικοινωνήσει με το άλλο ή τα 
άλλα μέρη της διαφοράς για τον διορισμό διαμεσολα-
βητή κοινής αποδοχής είτε να απευθυνθεί σε διαμεσο-
λαβητή της επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή, ο δι-
αμεσολαβητής επικοινωνεί με το άλλο ή τα άλλα μέρη 
με κάθε πρόσφορο μέσο, για να διαπιστώσει αν επι-
τυγχάνεται συμφωνία ως προς το πρόσωπό του και 
λαμβάνει σχετική έγγραφη έγκρισή τους. Αν δεν κα-
ταστεί δυνατή η επικοινωνία ή αν δεν επιτευχθεί συμ-
φωνία ως προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή, τότε 
διορίζεται διαμεσολαβητής από την Κεντρική Επιτρο-
πή Διαμεσολάβησης με επιμέλεια του επισπεύδοντος 
μέρους. Ο διορισμός γίνεται κατά σειρά προτεραιότη-
τας με βάση τον αύξοντα αριθμό Ειδικού Μητρώου Δι-
αμεσολαβητών του άρθρου 29 του παρόντος, μετα-
ξύ όσων κατοικούν στην περιφέρεια του δικαστηρίου 
που είναι κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της δι-
αφοράς. Στις περιπτώσεις που δεν είναι επαρκής ο 
αριθμός των διαμεσολαβητών ή υπάρχει σύγκρουση 
συμφερόντων, ο διορισμός γίνεται μεταξύ όσων κα-
τοικούν στην οικεία Εφετειακή περιφέρεια. Στην περί-
πτωση επιλογής του διαμεσολαβητή από την Κεντρική 
Επιτροπή Διαμεσολάβησης ο τελευταίος υποχρεούται 
μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών να 
δηλώσει αν αποδέχεται τον διορισμό του. Αν η προ-
θεσμία των τριών (3) εργάσιμων ημερών παρέλθει 
άπρακτη, τεκμαίρεται η μη αποδοχή του. Σε περί-
πτωση μη αποδοχής του διορισμού του διαμεσολαβη-
τή επιλέγεται ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας 
από το ως άνω Ειδικό Μητρώο.» 

Για την εκκίνηση λοιπόν της διαδικασίας και τον ορισμό 
του διαμεσολαβητή, πριν την προσφυγή στην Κεντρι-
κή Επιτροπή Διαμεσολάβησης σε περίπτωση αδυναμίας 
επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των μερών, παρέχονται 
δύο εναλλακτικές στο επισπεύδον μέρος. Η μία είναι η 
δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας με το άλλο μέρος 
και η άλλη είναι η επικοινωνία με διαμεσολαβητή της 
επιλογής του που θα αναλάβει να επικοινωνήσει με το 
άλλο μέρος. Όμως η προβλεπόμενη διαδικασία δεν έχει 
σταθερά σημεία και ως ατελής δεν εγγυάται την επι-
διωκόμενη αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα δεν κα-
θορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος επικοινωνίας του επι-
σπεύδοντος με το άλλο μέρος και τον διαμεσολαβητή 
ούτε η γνωστοποίηση συγκεκριμένου αντικειμένου της 
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διαφοράς, σε αντίθεση με τις ειδικότερες ρυθμίσεις για 
τα ζητήματα αυτά στην επόμενη παρ. 2 της ίδιας διάτα-
ξης, σε χρονικό σημείο δηλαδή που ο διαμεσολαβητής 
θα έχει ήδη οριστεί. Προς κάλυψη του συγκεκριμένου 
κενού θα μπορούσαν κατ’ αναλογία να υιοθετηθούν οι 
μέθοδοι επικοινωνίας της επόμενης παρ. 2. Περαιτέρω 
δεν είναι σαφές το διαδικαστικό πλαίσιο και το χρονικό 
διάστημα εντός του οποίου θα διενεργούνται οι συγκε-
κριμένες επικοινωνίες/προσεγγίσεις και πώς θα απο-
δεικνύεται η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για το πρό-
σωπο του διαμεσολαβητή. Δηλαδή η διάταξη, ως έχει, 
δεν καθορίζει πόσο πρέπει να αναμείνει κανείς προκει-
μένου μία επικοινωνία για την επίτευξη συμφωνίας ως 
προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή να θεωρηθεί μη 
δυνατή ή ατελέσφορη προκειμένου εν συνεχεία να μπο-
ρεί να εκκινήσει η επόμενη φάση της διαδικασίας για 
τον διορισμό διαμεσολαβητή μέσω της Κεντρικής Επι-
τροπής Διαμεσολάβησης.15

Επίσης, από τον τρόπο που είναι διαρθρωμένη η δια-
δικασία για τον διορισμό του διαμεσολαβητή από την 
Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης προκύπτει το εξής 
ζήτημα: Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με-
ταξύ των μερών, παρατηρούμε ότι αν κάθε επόμενος 
κατά την σειρά προτεραιότητας από το εν λόγω Ειδι-
κό Μητρώο αρνείται για οποιονδήποτε λόγο να αποδε-
χθεί τον διορισμό του, θα πρόκειται για μία διαδικασία 
που δεν θα έχει τέλος ούτε χρονικό περιορισμό. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να κλονίζεται η απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την συνταγματικότητα του θεσμού, η οποία 
συνίσταται στον σύντομο χρόνο διεκπεραίωσης της δια-
μεσολαβητικής διαδικασίας και αναστολής του δικαιώ-
ματος του διαδίκου για προσφυγή στον φυσικό δικα-
στή. Προσθέτως, η αναφορά σε σειρά προτεραιότητας 
του Ειδικού Μητρώου Διαμεσολαβητών ως κριτήριο για 
τον διορισμό του διαμεσολαβητή δεν είναι αντιληπτό σε 
τί εξυπηρετεί. Οι διαμεσολαβητές είναι περίπου 2.560 
και θα έπρεπε να έχουν ίση ευκαιρία διορισμού. Περαι-
τέρω, με την λογική αυτή και χωρίς να υφίσταται πε-
ριορισμός υποθέσεων τις οποίες δύναται να αναλάβει 
κάθε διαμεσολαβητής, είναι θεωρητικά αλλά και πρα-
κτικά ενδεχόμενο οι πρώτοι στην σειρά διαμεσολαβητές 
να καλούνται να αναλάβουν την πλειοψηφία των ανα-
κυπτουσών διαμεσολαβήσεων με κίνδυνο την βλαπτική 
επιρροή του φόρτου αυτού στην ταχύτητα, την ποιότη-
τα και την αποτελεσματικότητα της διεκπεραίωσης των 
καθηκόντων τους (π.χ. πώς μπορεί ο νόμος να εγγυη-
θεί και τι άλλα εχέγγυα παρέχονται ότι ο φορτωμένος 
διαμεσολαβητής θα κατορθώσει να αποστείλει έγγραφο 
διαμεσολάβησης για να διακόψει την παραγραφή μιας 
αξίωσης που παραγράφεται σε λίγες ημέρες όταν έχει 
να διαχειρισθεί πλειάδα υποθέσεων;). Και όλα αυτά υπό 
το πρίσμα ότι κάθε ατέλεια και εξ αυτής καθυστέρηση 

15.  Βλ. και Π. Γιαννόπουλο, ό.π., 2020, σελ. 311, ο οποίος θεω-
ρεί ότι η προδικασία αυτή είναι άτυπη και δεν απαιτείται από-
δειξη της επικοινωνίας και αποτυχίας, πράγμα όμως αμφίβο-
λο διότι αποτελεί προϋπόθεση του επόμενου σταδίου για τον 
διορισμό από την ΚΕΔ.

αποτελεί εμπόδιο για την προσφυγή του διαδίκου στο 
δικαστήριο. Οι ανωτέρω προβληματισμοί εντείνονται 
περισσότερο εάν σκεφθεί κανείς ότι με την μονομερή 
επιλογή του διαμεσολαβητή ή την επιλογή του από την 
επιτροπή, ο διαμεσολαβητής δεν προβλέπεται να γνω-
ρίζει με τί αντικείμενο ή με ποιους διαδίκους θα ασχο-
ληθεί προκειμένου να αναλογισθεί εάν θα αποδεχθεί ή 
όχι τον διορισμό του. Τούτο διότι επί της υποθέσεως 
επιτρέπεται να λαμβάνει γνώση μόνο ο αποδεχθείς δι-
αμεσολαβητής, ως προκύπτει αμέσως κατωτέρω. Επι-
τρέπεται η γνωστοποίηση στοιχείων της υποθέσεως σε 
πρόσωπο που δεν έχει ακόμη λάβει την ιδιότητα του δι-
αμεσολαβητή; Και εάν όχι, από τί εξαρτάται στη συνεί-
δησή του η αποδοχή ή μη του διορισμού του; Συνεπώς η 
ελευθερία του κάθε διαμεσολαβητή από τον κατάλογο 
να αρνείται τον διορισμό του θα έπρεπε να είναι περιο-
ρισμένη και να εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια. 
Αυτό για να μην καθίσταται ο διάδικος δέσμιος των κα-
θυστερήσεων από διαδοχικές αρνήσεις. Άλλωστε, οι δι-
αμεσολαβητές έχουν αυτοδεσμευθεί με την διαπίστευσή 
τους και περίληψή τους στον κατάλογο αυτό. 

Στην επόμενη παρ. 2 και αναφορικά με την εκκίνηση 
της διαδικασίας της υποχρεωτικής αρχικής διαμεσολά-
βησης προβλέπεται ότι:

«2. Το επισπεύδον μέρος υποβάλλει στον διαμεσολα-
βητή που έχει οριστεί από τα μέρη ή από την Κεντρι-
κή Επιτροπή Διαμεσολάβησης, αίτημα προσφυγής στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης, αποστέλλοντάς του 
ηλεκτρονικά ή με άλλον πρόσφορο τρόπο συμπληρω-
μένο έντυπο, στο οποίο υποχρεωτικά αναγράφονται 
τα στοιχεία των μερών σύμφωνα με την περίπτωση 3 
του άρθρου 118 Κ.Πολ.Δ., καθώς και το αντικείμενο 
της διαφοράς και λαμβάνει απόδειξη παραλαβής. Ο 
διαμεσολαβητής επικοινωνεί με κάθε πρόσφορο μέσο 
με τα μέρη για τον ορισμό της ημερομηνίας και του τό-
που διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας 
διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, ο δι-
αμεσολαβητής ορίζει την ημερομηνία και τον τόπο δι-
εξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας. Και 
στις δύο περιπτώσεις γνωστοποιεί τα παραπάνω στοι-
χεία στα μέρη εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον μέρες 
πριν από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, με συ-
στημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά και λαμβάνει από-
δειξη παραλαβής της γνωστοποίησης. Τα έξοδα της 
γνωστοποίησης προκαταβάλλονται από το επισπεύ-
δον μέρος και επιδικάζονται ως δικαστικά έξοδα, εφό-
σον επακολουθήσει δίκη.»

Εδώ ο νομοθέτης επέλεξε να μεταχειρισθεί διαφορετικά 
τον τρόπο κοινοποίησης του αιτήματος προσφυγής στη 
διαμεσολάβηση από το επισπεύδον μέρος στον διαμεσο-
λαβητή (εδάφιο πρώτο) σε σύγκριση με την κοινοποίη-
ση από τον διαμεσολαβητή προς τα μέρη της ημερομηνί-
ας και του τόπου διεξαγωγής της ΥΑΣ (εδάφιο τέταρτο), 
διαφοροποίηση, η οποία δεν δικαιολογείται και κατά 
συνέπεια η μεθοδολογία κοινοποίησης θα έπρεπε να 
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ήταν η ίδια σε κάθε περίπτωση16. Επίσης, η «συστη-
μένη επιστολή» του τετάρτου εδαφίου αποτυπώνεται 
ως εναλλακτικά ισότιμη της ηλεκτρονικής αποστολής, 
όμως η υιοθέτηση του ενός ή του άλλου τρόπου ενημέ-
ρωσης συνεπάγεται σημαντικά διαφορετικούς χρόνους 
αλλά και ασφάλεια παραλαβής των κοινοποιούμενων 
πληροφοριών στον αποδέκτη της κοινοποίησης. Το ζή-
τημα είναι κρίσιμο διότι κατά τη διάταξη του άρθρου 9 
παρ. 1 η αναστολή των παραγραφών και προθεσμιών 
των άρθρων 237 επ. ΚΠολΔ εκκινεί από την έγγραφη 
γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα μέρη για τη 
διεξαγωγή της ΥΑΣ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επιλο-
γή του ενός ή του άλλου τρόπου επικοινωνίας σε σχέ-
ση με διαφορετικά μέρη να ενδέχεται να καταλήξει στο 
παράδοξο της έναρξης αναστολής της παραγραφής σε 
διαφορετικό χρόνο. Περισσότερο παράδοξο είναι οι δι-
αφορετικές παράλληλες προθεσμίες των άρθρων 237 
επ. ΚΠολΔ. 

Ένα ειδικότερο θέμα είναι τι λογίζεται ως ηλεκτρονική 
επικοινωνία και πώς αποδεικνύεται αυτή. Αφορά μόνο 
τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρή-
ση της τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή και άλλους διαύλους 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας (όπως π.χ. μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης); Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο λο-
γαριασμός του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του μέσου 
κοινωνικής δικτύωσης αντιστοιχεί πράγματι στο πρό-
σωπο του μελλοντικού (ή υφισταμένου) διαδίκου και το 
πώς θα επιτυγχάνεται η λήψη απόδειξης παραλαβής της 
γνωστοποίησης που απαιτεί ο νόμος17. Για παράδειγμα, 
στις περιπτώσεις κοινοποίησης με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το ερ-
γαλείο της απόδειξης παραλαβής (delivery receipt) και 
απόδειξης ανάγνωσης (read receipt). Επίσης επί δια-
φορών όπου η γνωστοποίηση πρέπει να γίνει σε νομι-
κό πρόσωπο, περιλαμβανομένων μεγάλων ή αλλοδα-
πών εταιρειών, ίσως θα ήταν σκόπιμη μία σαφέστερη 
ρύθμιση για το ποια θα πρέπει να θεωρείται ως η ορθή 
και κατάλληλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
προς την οποία πρέπει να γίνουν οι ανωτέρω κοινοποι-
ήσεις, η γενική τύπου info@xxxx.yy ή κάποια συγκε-
κριμένη διεύθυνση του συγκεκριμένου εμπορικού δι-
ευθυντή που δημιούργησε τη διαφωνία ή του νομίμου 
εκπροσώπου που μπορεί να είναι άγνωστη; Αυτά, μετα-
ξύ άλλων, χρήζουν των αναγκαίων διευκρινίσεων αλλά 
και επιμελείας από τον επισπεύδοντα διάδικο προκειμέ-
νου να είναι ξεκάθαρο πώς ικανοποιείται η ανάγκη επί-
δοσης σε περισσοτέρους διαδίκους και ειδικότερα όταν 
ένας ή ορισμένοι από αυτούς είναι νομικά πρόσωπα. Και 
εάν μεν τα μέρη παραστούν ανεπιφύλακτα και συμμε-
τάσχουν στην διαμεσολάβηση τα ζητήματα αυτά επιλύ-
ονται. Το ζήτημα που μας απασχολεί είναι μήπως αυτά 
τεθούν εν συνεχεία στο δικαστήριο ως κωλύματα προ-
όδου της δίκης λόγω ατελειών στην διαμεσολαβητική 
διαδικασία. 

16. Δ. Θεοχάρης, ό.π., ΔιΔ, 2/2018.
17. Δ. Θεοχάρης, ό.π., 2020, σελ. 69.

Πιο απλό θα ήταν να γίνεται παραπομπή συμπληρωμα-
τικά στα περί επιδόσεων του ΚΠολΔ (122 - 143) προς δι-
ασφάλιση της νομιμότητας των επιδόσεων18. 

Περαιτέρω, θεωρούμε σημαντικό για σκοπούς σαφήνει-
ας και σε ευθυγράμμιση με την διάταξη του άρθρου 7 
της αμέσως επόμενης παρ. 3, που θέτει τη χρονική διά-
σταση για την εκκίνηση της προθεσμίας εντός της οποί-
ας πρέπει να διεξαχθεί η ΥΑΣ, να βελτιωθεί λεκτικά η 
διάταξη του πρώτου εδαφίου ως ακολούθως «Το επι-
σπεύδον μέρος υποβάλλει αποστέλλει στον διαμεσολα-
βητή που έχει οριστεί από τα μέρη ή από την Κεντρική 
Επιτροπή Διαμεσολάβησης, αίτημα προσφυγής στη δια-
δικασία της διαμεσολάβησης αποστέλλοντάς του ηλε-
κτρονικά ή με άλλον πρόσφορο τρόπο συμπληρωμέ-
νο έντυπο, στο οποίο υποχρεωτικά αναγράφονται τα 
στοιχεία των μερών σύμφωνα με την περίπτωση 3 του 
άρθρου 118 ΚΠολΔ, καθώς και το αντικείμενο της δια-
φοράς και λαμβάνει απόδειξη παραλαβής» και εν συνε-
χεία να προστεθεί νέο δεύτερο εδάφιο (σε συνέπεια με 
όσα ορίζει η επόμενη παράγραφος 3) ως εξής: «Από την 
επομένη της αποστολής του αιτήματος του προηγούμε-
νου εδαφίου εκκινούν οι προθεσμίες της παρ. 3» προ-
κειμένου να υπάρχει συνέπεια ορολογίας με την επό-
μενη παρ. 3 και να μην καταλείπεται αμφιβολία ότι η 
σχετική προθεσμία για την διεξαγωγή της ΥΑΣ εκκινεί 
την επομένη της αποστολής αιτήματος στον διαμεσολα-
βητή και όχι την επομένη της παραλαβής του αιτήματος 
από αυτόν. Προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί στο πώς θα 
αποδεικνύεται η αποστολή ανάλογα με τον τρόπο τον 
οποίο έγινε ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση ως προς 
κομβικό σημείο έναρξης της διαδικασίας και των διαφό-
ρων περαιτέρω προθεσμιών ή αναστολής αυτών. 

Τέλος, κατά την υποβολή αιτήματος προσφυγής στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης με έντυπο όπου απο-
τυπώνεται το αντικείμενο της διαφοράς, δεν εξετάζε-
ται εάν έχει ασκηθεί ήδη αγωγή, ενδεχόμενο το οποίο 
είναι απολύτως πιθανό (βλ. παρ. 4 του ιδίου άρθρου). 
Εάν έχει συμβεί αυτό, αρκεί η αποστολή της αγωγής (ή 
έστω σχεδίου) στον διαμεσολαβητή19. Ιδίως σε περίπλο-
κες υποθέσεις, με πολλά νομικά θέματα, πολλούς δι-
αδίκους κλπ., ιδίως του Πολυμελούς, η προηγούμενη 
σύνταξη συγκεκριμένης αγωγής στρατηγικά επιβάλλε-
ται προκειμένου ο διάδικος να δώσει στον διαμεσολα-
βητή και τους αντιδίκους του την δυνατότητα να αντι-
ληφθούν το αντικείμενο της διαφοράς με πληρότητα. 
Τούτο, τόσο για την αποτελεσματικότητα της διαδικα-
σίας της διαμεσολάβησης αλλά και προκειμένου η πρό-
σκληση για διαμεσολάβηση (ΥΑΣ) ως προς το «αντικεί-
μενο της διαφοράς» να είναι επαρκής ως προϋπόθεση 
του παραδεκτού της συζήτησης της αγωγής. Βεβαίως η 
σε πρώιμο στάδιο και πριν την αποδοχή του διορισμού 
του αποστολή δικογράφου των διαδίκων σε υποψήφιο 

18. Π. Γιαννόπουλος, ό.π., 2020, σελ. 316.
19. Έτσι και Π. Γιαννόπουλος, ό.π., 2020, σελ. 312. 
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διαμεσολαβητή ενδέχεται να δημιουργεί ζητήματα προ-
σωπικών δεδομένων. 

Στην επόμενη παρ. 3 τίθεται το χρονικό πλαίσιο εντός 
του οποίου λαμβάνει χώρα η ΥΑΣ και ορίζεται ότι:

«3. Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης 
λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών 
από την επομένη της αποστολής στον διαμεσολαβη-
τή του αιτήματος προσφυγής στη διαδικασία διαμεσο-
λάβησης από το επισπεύδον μέρος. Αν κάποιο από τα 
μέρη διαμένει στο εξωτερικό η ως άνω προθεσμία πα-
ρεκτείνεται έως την τριακοστή (30ή) ημέρα από την 
επομένη της αποστολής του αιτήματος στον διαμεσο-
λαβητή. Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολά-
βησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται 
πρακτικά και εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 
4, 6 και 7 του άρθρου 5 του παρόντος.»

Δεν λαμβάνεται πρόνοια στη συγκεκριμένη διάταξη για 
την περίπτωση διαδίκου που είναι αγνώστου διαμονής. 
Θεωρούμε σημαντικό στην περίπτωση αυτή είτε να προ-
βλεφθεί εξαίρεση από την υποχρεωτική διαμεσολάβη-
ση (ΥΑΣ) για τον διάδικο αγνώστου διαμονής (αφού δεν 
μπορεί να τηρηθεί τίποτα από την ανωτέρω προδικα-
σία ως προς αυτόν20) είτε να προβλεφθεί και εδώ η με-
γαλύτερη προθεσμία των 30 ημερών σε αντιστοιχία με 
την ειδική ρύθμιση της διάταξης 237 του ΚΠολΔ, όπου ο 
διάδικος αγνώστου διαμονής εξομοιώνεται – εξ απόψε-
ως δικονομικών προθεσμιών – με τον κάτοικο εξωτερι-
κού. Η τυχόν ερμηνευτική κατάληξη ότι για τον διάδικο 
αγνώστου διαμονής τηρείται αναλογικά η διαδικασία 
κοινοποιήσεων του ΚΠολΔ ανατρέπει τον σχεδιασμό του 
νόμου ως προς το σύντομο της διαδικασίας και παρασύ-
ρει σε αυτό και τους λοιπούς διαδίκους. 

Στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου, που ακολουθεί, αποτυ-
πώνεται το πέρας της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας 
με την υπογραφή πρακτικού ως ακολούθως:

«4. Μετά το πέρας της υποχρεωτικής αρχικής συνε-
δρίας συντάσσεται πρακτικό από τον διαμεσολαβητή 
που υπογράφεται από τον ίδιο και όλους τους συμ-
μετέχοντες και αν επακολουθήσει άσκηση αγωγής ή 
αν έχει ήδη ασκηθεί, αυτό κατατίθεται στο δικαστήριο 
επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της υπόθεσης 
μαζί με τις προτάσεις. Στο πρακτικό αυτό αναγράφε-
ται υποχρεωτικά ο τρόπος γνωστοποίησης της υπο-
χρεωτικής αρχικής συνεδρίας στα μέρη και η συμμε-
τοχή τους ή μη σε αυτήν.»

Ισχύουν και στην περίπτωση αυτή οι παρατηρήσεις μας 
επί του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 της διάταξης του 
άρθρου 6 του νόμου αναφορικά με την αναδιαμόρφωση 
της διάταξης του άρθρου 237 του ΚΠολΔ λόγω της δικο-
νομικής συνέπειας του απαραδέκτου της συζήτησης σε 
περίπτωση μη προσκομιδής του πρακτικού της ΥΑΣ μαζί 
με τις προτάσεις.

20.  Βλ. Π. Μάζη, ό.π., ΕλλΔνη 2/2020 σελ. 416 και Π. Γιαννόπου-
λο, ό.π., 2020, σελ. 306 και 315 - 316.

Η παρ. 5 εισάγει ρύθμιση για την παρουσία και εκπρο-
σώπηση των μερών στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία 
ως ακολούθως:

«5. Στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία τα μέρη παρί-
στανται μαζί με νομικό παραστάτη, του οποίου η αμοι-
βή συμφωνείται ελεύθερα. Στην περίπτωση νομικών 
προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος δύναται να διορί-
ζει αντιπρόσωπο με εξουσιοδότηση και θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής του. Κατ` εξαίρεση επιτρέπε-
ται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία δυνάμει εξου-
σιοδότησης μόνη η συμμετοχή του νομικού παραστά-
τη του μέρους, του οποίου αποδεδειγμένα δεν είναι 
δυνατή η φυσική παρουσία, ιδίως, στις περιπτώσεις 
που αντιμετωπίζει δυσκολία μετακίνησης λόγω σο-
βαρής ασθένειας ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα τηλε-
διάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου 
συστήματος τηλεδιάσκεψης ή αν είναι κάτοικος εξω-
τερικού.»

Εκτιμούμε ότι η εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου κα-
θίσταται πρακτικά δυσχερής και επιδεκτική στρεβλώσε-
ων και στρεψοδικίας, δεδομένου ότι δεν οριοθετείται το 
«αποδεδειγμένα»21 και πώς αποδεικνύεται ότι δεν υφί-
σταται η δυνατότητα της φυσικής παρουσίας για κάθε 
μία από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται ενδεικτι-
κώς στην διάταξη. Σε κάθε δε περίπτωση, σε αντιστοι-
χία με προηγούμενη παρατήρησή μας στη διάταξη του 
άρθρου 5 παρ. 3 του νόμου, δεν χρειάζεται να μην είναι 
δυνατή η φυσική παρουσία για να επιτρέπεται η τηλε-
διάσκεψη. Τέλος, δεν καθίσταται σαφές ποιες είναι οι 
συνέπειες (και αν υπάρχουν συνέπειες) σε περίπτωση 
που τελικά «όχι αποδεδειγμένα» ένας διάδικος επιθυμεί 
να παραστεί μόνο δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου 
και εάν αυτό αρκεί για να ματαιώσει όλη την διαδικασία 
της διαμεσολάβησης ή, εφόσον τελικώς επιτευχθεί δια-
μεσολάβηση, εάν αυτή θα πάσχει, μολονότι θα έχει την 
ρητή έγκριση του απολειπομένου διαδίκου. Ερμηνευτι-
κό ζήτημα γεννάται ως προς το εάν η εμφάνιση διαδίκου 
μόνο δια πληρεξουσίου δικηγόρου χωρίς περαιτέρω δι-
καιολογία, ισοδυναμεί με το να θεωρηθεί ο διάδικος 
απών και να ενδέχεται να τιμωρηθεί και με πρόστιμο, 
κατά τη διάταξη της παρ. 6 κατωτέρω, ενώ θα έχει κα-
ταβάλει ταυτόχρονα και την αμοιβή του δικηγόρου του. 

Προσθέτως και αναφορικά με τις εξουσιοδοτήσεις, η 
αναφορά ως προς τον τύπο αυτών δεν φαίνεται να είναι 
πλήρης. Δεν αναφέρεται τί είδους «θεώρηση» απαι-
τείται, προκαλώντας μία περιττή ασάφεια. Επίσης, θα 
έπρεπε να ορίζεται ο τρόπος θεώρησης του γνησίου της 
υπογραφής και να επιτρέπεται η θεώρηση αυτή από δι-
κηγόρο, όπως εξάλλου προβλέπεται και για την πλη-
ρεξουσιότητα για την διεξαγωγή δίκης στο δικαστήριο 
κατ’ άρθρο 96 παρ. 1 ΚΠολΔ. Ασφαλώς θα πρέπει σε 
όλες αυτές τις περιπτώσεις να αρκεί και η ηλεκτρονική 
υπογραφή την οποία ο νόμος αναγνωρίζει ως ισότιμη με 

21.  Βλ. Π. Γιαννόπουλο, ό.π., 2020, σελ. 317 – 318 και την υπ’ 
αριθμ. 12 υποσημείωση ανωτέρω.
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θεωρημένη υπογραφή (για να μην δημιουργούνται πρα-
κτικές αμφιβολίες παρά το ότι το ορίζει ο νόμος). 

Η παρ. 6 περιέχει ρύθμιση για την επιβολή προστίμου 
σε μέρος που δεν προσήλθε στην υποχρεωτική αρχική 
συνεδρία:

«6. Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται της διαφοράς 
δύναται να επιβάλει στο μέρος που δεν προσήλθε στην 
υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, πα-
ρότι έχει κληθεί προς τούτο, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του παρόντος άρθρου, χρηματική ποινή η οποία 
δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκατό (100) ευρώ 
και μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, συνεκτι-
μώμενης της εν γένει συμπεριφοράς του και των λό-
γων μη προσέλευσης. Οι χρηματικές ποινές του προ-
ηγούμενου εδαφίου περιέρχονται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στο 
οποίο κοινοποιείται με επιμέλεια του γραμματέα του 
Δικαστηρίου αντίγραφο της απόφασης και δύνανται να 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης. Προσβολή της απόφασης με ένδικα μέσα, ως 
προς τη χρηματική ποινή, δεν επιτρέπεται αν δεν πε-
ριλαμβάνει και την ουσία της υπόθεσης.»

Δεδομένου ότι η υποχρεωτική αρχική συνεδρία αφορά 
υποθέσεις Μονομελούς Πρωτοδικείου με αξία μεγαλύ-
τερη των 30.000 ευρώ και υποθέσεις Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου (ήτοι άνω των 250.000 ευρώ) θεωρούμε ότι η 
απειλή της επιβολής προστίμου ποσού από 100 έως 500 
ευρώ δε δύναται εκ των πραγμάτων να αποτελέσει ρε-
αλιστικό κίνητρο συμμετοχής σε διαφορές που υπάγο-
νται σε ΥΑΣ, αλλά είναι κατάλληλη μόνο για μικροδια-
φορές ή διαφορές Ειρηνοδικείου.

Η τελευταία παρ. 7 καθορίζει την διαδικασία για την συ-
νέχιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολά-
βησης ως εξής:

«7. Εφόσον τα μέρη αποφασίσουν να συνεχίσουν τη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης είτε με τον ίδιο είτε 
με διαφορετικό διαμεσολαβητή, συντάσσεται έγγρα-
φο συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη διαδικα-
σία της διαμεσολάβησης και ακολουθείται η διαδικα-
σία του άρθρου 5 του παρόντος, η οποία θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί εντός σαράντα (40) ημερών, που 
υπολογίζονται από την επομένη της λήξης της ανωτέ-
ρω εικοσαήμερης ή τριακονθήμερης προθεσμίας. Τα 
μέρη δύνανται να συμφωνούν παράταση της προθε-
σμίας των σαράντα (40) ημερών. Το χρονικό διάστημα 
από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται στις παρα-
πάνω προθεσμίες.»

Εάν τα μέρη συμφωνήσουν την υπαγωγή σε διαμεσο-
λάβηση νωρίτερα, π.χ. από την 5η μέρα της πρόσκλη-
σης για ΥΑΣ, θα ήταν σκοπιμότερο οι 40 ημέρες για την 
ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης να εκκινούν από την 
ημερομηνία αυτή και όχι από την λήξη της 20ήμερης ή 
30ήμερης προθεσμίας, στο πλαίσιο της μέριμνας για τον 
συντομότερο δυνατό χρόνο αναστολής του δικαιώμα-
τος του διαδίκου για προσφυγή στον φυσικό δικαστή, 
σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η διαδικασία δια-

μεσολάβησης. Αντιθέτως και παρά την επιταγή αυτή, με 
τα σημερινά δεδομένα παρατηρείται καθυστέρηση και 
χρονική ασάφεια για το πότε λήγει «η ανωτέρω εικοσα-
ήμερη ή τριακονθήμερη προθεσμία» λόγω αβεβαιότητας 
ως προς τον χρόνο έναρξής της. Μία βασική ατέλεια την 
οποία επισημάναμε πιο πάνω είναι ότι ο νόμος δεν θέ-
τει χρονικό περιορισμό για τον αρχικό ορισμό του δια-
μεσολαβητή μετά τον οποίο (και συγκεκριμένα μετά την 
αποστολή σε αυτόν αιτήματος προσφυγής στη διαδικα-
σία διαμεσολάβησης της διάταξης του άρθρου 7 παρ. 3) 
εκκινούν οι προθεσμίες των 20 ή 30 ημερών. Συνεπώς 
τόσο η προθεσμία αυτή όσο και η 40νθήμερη προθεσμία 
που τρέχει μετά από αυτή για την ολοκλήρωση της δια-
μεσολάβησης δεν έχουν σταθερό σημείο αφετηρίας και 
συνεπώς είναι άγνωστο πόσο τελικώς μπορεί να ανα-
στείλουν την δυνατότητα του διαδίκου να προσφύγει 
στο δικαστήριο. 

· Επί της εκτελεστότητας των συμφωνιών που προκύ-
πτουν από τη διαμεσολάβηση

Στην παρ. 2 του άρθρου 8, το οποίο καθορίζει την εκτε-
λεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από την δι-
αμεσολάβηση, ορίζεται ότι:

«Άρθρο 8

Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν 
από τη διαμεσολάβηση

«2. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης, 
το πρακτικό υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα 
μέρη και τους νομικούς παραστάτες τους. Σε περίπτω-
ση μη επίτευξης συμφωνίας, το πρακτικό μπορεί να 
υπογράφεται μόνο από τον διαμεσολαβητή. Κάθε μέ-
ρος δύναται να καταθέσει το πρακτικό επίτευξης συμ-
φωνίας οποτεδήποτε στη γραμματεία του καθ` ύλην 
και κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου, στο οποίο εκ-
κρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η εκδίκαση της υπό-
θεσης. Μετά την κατάθεση του πρακτικού στο Δικα-
στήριο η άσκηση αγωγής για την ίδια διαφορά είναι 
απαράδεκτη στο μέτρο που το αντικείμενό της καλύ-
πτεται από τη συμφωνία των μερών, τυχόν δε εκκρε-
μής δίκη καταργείται. Κατά την κατάθεση προσκομίζε-
ται παράβολο ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, το ύψος 
του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύ-
νης. Η δαπάνη για το παράβολο βαρύνει τον καταθέτη, 
εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.»

Σε περίπτωση που το πρακτικό υπογράφεται μόνο από 
τον διαμεσολαβητή λόγω μη επίτευξης συμφωνίας, δεν 
αποδεικνύεται αν τα μέρη ήταν παρόντα ή όχι. Και στην 
περίπτωση αυτή ίσως να διευκόλυνε η ενσωμάτωση δι-
ατύπωσης όμοιας με αυτή στο πρακτικό για τη διενέρ-
γεια της ΥΑΣ, δηλαδή περί του τρόπου γνωστοποίησης 
συγκεκριμένης συνεδρίασης στα μέρη και περί της συμ-
μετοχής τους ή μη σε αυτή. 

Ζήτημα ανακύπτει ως προς το αρμόδιο για την κατάθε-
ση του πρακτικού δικαστήριο, στην περίπτωση που το 
καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο πρόκειται να 
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εισαχθεί η υπόθεση δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί από τον 
ενάγοντα. Επίσης, δεν προβλέπεται εάν η αρμοδιότητα 
θα υπολογισθεί με βάση την αξία της διαφοράς που υπε-
βλήθη σε ΥΑΣ ή με βάση την αξία της τελικώς επιτευ-
χθείσας συμφωνίας. Για το λόγο αυτό θα διευκόλυνε ο 
εξ αρχής ορισμός από το νόμο του αρμόδιου δικαστηρί-
ου (π.χ. Μονομελές Πρωτοδικείο). 

Τέλος, παρ’ ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς του 
νόμου είναι η εναρμόνιση της διαμεσολάβησης σε ενω-
σιακό επίπεδο στο οποίο και διαμορφώνονται οι επιδι-
ωκόμενες να ρυθμισθούν διασυνοριακές διαφορές22, εν 
τούτοις το άρθρο 8 παραλείπει εντελώς να προβλέψει 
για την δυνατότητα εκτελεστότητας συμφωνιών διαμε-
σολάβησης που έχουν συναφθεί σε άλλο κράτος μέλος 
επί διασυνοριακής συνδεομένης και με την Ελλάδα δι-
αφοράς23. 

· Επί των αποτελεσμάτων της διαμεσολάβησης στην 
παραγραφή, την αποσβεστική προθεσμία και τις δι-
κονομικές προθεσμίες

Το άρθρο 9 του νόμου καθορίζει τα αποτελέσματα της 
διαμεσολάβησης στην παραγραφή, την αποσβεστική 
προθεσμία και τις δικονομικές προθεσμίες:

«Άρθρο 9

Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στην παραγρα-
φή, την αποσβεστική προθεσμία και τις δικονομι-
κές προθεσμίες

1. Η έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς 
τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής 
συνεδρίας ή η συμφωνία της εκούσιας προσφυγής στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης του άρθρου 5, ανα-
στέλλει την παραγραφή και την αποσβεστική προθε-
σμία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωμάτων, 
εφόσον αυτές έχουν αρχίσει σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και τις δικονο-
μικές προθεσμίες των άρθρων 237 και 238 Κ.Πολ.Δ., 
για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία διαμεσολάβησης.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261, 
262 και 263 ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προ-
θεσμία άσκησης των αξιώσεων και των δικαιωμάτων 
του ουσιαστικού δικαίου που ανεστάλησαν, συνεχίζο-
νται την επομένη της σύνταξης του πρακτικού μη επί-
τευξης συμφωνίας ή της επίδοσης δήλωσης αποχώρη-
σης από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης του ενός 
μέρους προς το άλλο και προς τον διαμεσολαβητή ή 
της με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωσης ή κατάργη-
σης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Αν η συμφω-
νία που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης περι-
λαμβάνει αιρέσεις ή προθεσμίες ή οποιονδήποτε άλλον 
όρο από τον οποίον εξαρτάται η ενάσκηση των δικαιω-
μάτων που απορρέουν από τη συμφωνία, τότε η παρα-

22. Α. Πλεύρη, ό.π., σελ. 28.
23.  Βλ. για το ζήτημα αυτό την πρόσφατη ειδική μελέτη του Χ. Με-

ϊδάνη, ό.π., σελ. 45 επ., ο οποίος παρέχει και εμπεριστατωμέ-
νες λύσεις εκτελεστότητας εκτός του νόμου αυτού.

γραφή και η αποσβεστική προθεσμία που έχουν ανα-
σταλεί συνεχίζονται από την πλήρωση της αιρέσεως ή 
του όρου ή την παρέλευση της προθεσμίας.

3. Οι δικονομικές προθεσμίες της παραγράφου 1 συ-
νεχίζονται από τη σύνταξη πρακτικού μη επίτευξης 
συμφωνίας ή από την επίδοση δήλωσης αποχώρησης 
από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης του ενός μέ-
ρους προς το άλλο και προς τον διαμεσολαβητή ή από 
την με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση ή κατάργηση 
της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Στην περίπτωση 
επίτευξης συμφωνίας, η συνέχιση των δικονομικών 
προθεσμιών δικαιολογείται για αντικείμενα της δίκης 
που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία των μερών.»

Θεωρούμε ότι η διάταξη παρίσταται προβληματική κατά 
το ότι δεν λαμβάνει υπόψη την πρακτική διαδικασία που 
ακολουθείται από τις γραμματείες των δικαστηρίων σε 
σχέση με τη νέα τακτική διαδικασία και την τήρηση των 
προθεσμιών των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ [η κατάθε-
ση των προτάσεων είναι 100 ημέρες (ή 130 ημέρες σε 
περίπτωση διαδίκου εξωτερικού ή αγνώστου διαμονής) 
από την κατάθεση της αγωγής και η κατάθεση της προ-
σθήκης 15 ημέρες από την κατάθεση των προτάσεων]. 
Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι σταθερές για όλους 
τους διαδίκους διότι εκκινούν από ένα κοινό χρονικό 
σημείο για όλους, αυτό της κατάθεσης της αγωγής. Δε-
δομένου ότι από την επομένη της παρέλευσης της προ-
θεσμίας για την κατάθεση προσθήκης, η παρατηρούμε-
νη πρακτική είναι οι γραμματείες να διαβιβάζουν τους 
φακέλους άμεσα προκειμένου να ορισθεί δικάσιμος, τί-
θεται ένα πρακτικό ζήτημα για τον τρόπο ενημέρωσης 
και λειτουργίας των γραμματειών αναφορικά με τον 
χειρισμό των φακέλων σε σχέση με τις αρχικές δικονο-
μικές προθεσμίες, οι οποίες θα έχουν στο μεταξύ ανα-
σταλεί λόγω έναρξης της διαμεσολάβησης, καθώς και 
την επανεκκίνηση των προθεσμιών αυτών σε περίπτω-
ση μη επίτευξης συμφωνίας. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει 
να εξειδικεύει περαιτέρω πώς και με επιμέλεια ποίου 
θα καθορίζονται και θα γνωστοποιούνται νέες μεταγε-
νέστερες ημερομηνίες κατάθεσης προτάσεων/προσθή-
κης και τον απώτατο χρόνο τήρησης των φακέλων από 
τις γραμματείες. Η δυσχέρεια αυτή επιδεινώνεται ακό-
μα περισσότερο και πιθανώς ενδέχεται να ξεφύγει από 
κάθε δυνατό έλεγχο, όταν οι διάδικοι είναι περισσότε-
ροι, τρέχουν διαφορετικές προθεσμίες για τον καθένα, 
ο ένας διάδικος δεν γνωρίζει τις προθεσμίες του άλλου 
ή των άλλων και συνεπώς η διαδικασία των άρθρων 237 
και 238 ΚΠολΔ εκθεμελιώνεται στην κυριολεξία. Πράγ-
μα πιθανότατο να συμβεί στις σοβαρές υποθέσεις του 
Πολυμελούς, οι οποίες ενδεχομένως θα καταστεί αδύ-
νατο να δικαστούν. Ιδίως όταν η φράση της παρ. 1 «Η 
έγγραφη γνωστοποίηση του διαμεσολαβητή προς τα 
μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρεωτικής αρχικής συ-
νεδρίας» δεν αναφέρεται σε χρόνο συγκεκριμένο, την 
ημερομηνία που φέρει, ημερομηνία αποστολής ή παρα-
λαβής, όταν δε τα μέρη είναι περισσότερα, ποια ημε-
ρομηνία είναι εκείνη κατά την οποία οι παραγραφές 
και οι προθεσμίες των ΚΠολΔ 237 και 238 αναστέλλο-
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νται ή εάν μπορεί να τρέχουν διαφορετικές προθεσμί-
ες για κάθε μέρος. Το πράγμα καθίσταται πολυπλοκό-
τερο όταν ο χρόνος για τον ορισμό του διαμεσολαβητή 
δεν είναι οριοθετημένος, ως έχουμε αναφέρει ανωτέρω, 
συνεπώς μέχρι αυτός να ορισθεί και να γνωστοποιήσει 
την ΥΑΣ οι ανωτέρω προθεσμίες συνεχίζουν να τρέχουν, 
ώστε ο διάδικος σε περίπτωση οριακών προθεσμιών να 
αναγκαστεί να ασκήσει αγωγή για να διακόψει τις προ-
θεσμίες του με βεβαιότητα. 

Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η διακοπή/
αναστολή της παραγραφής και λοιπών προθεσμιών 
θα έπρεπε να εκκινεί από την κλήση του ενός προς το 
άλλο μέρος προς διαμεσολάβηση και όχι από την γνω-
στοποίηση του διαμεσολαβητή. Δεδομένου μάλιστα ότι 
κατά τη διάταξη του άρθρου 486 ΑΚ η παραγραφή, η δι-
ακοπή και η αναστολή της ενεργούν υποκειμενικά με-
ταξύ πλειόνων οφειλετών24, αντιλαμβάνεται εύκολα κα-
νείς τους κίνδυνους που ελλοχεύουν σε σχέση με τις 
συνέπειες από την υιοθέτηση διαφορετικής προσέγγι-
σης αναφορικά με τη διαμεσολάβηση και την πρόοδο 
(ή μη) αυτής στην περίπτωση περισσοτέρων διαδίκων. 
Επίσης, η επανέναρξη της παραγραφής από την επο-
μένη της «σύνταξης πρακτικού μη συμφωνίας» και όχι 
από την αποδεδειγμένη λήψη ή έστω γνώση αυτού από 
τον διάδικο, στερεί τον διάδικο από τον έλεγχο του δι-
καιώματός του, διότι το χρονικό σημείο αυτό δεν είναι 
ασφαλές. Η κεφαλαιώδους σημασίας διάταξη αυτή είναι 
μάλλον διατυπωμένη με ένα τρόπο που να αντιμετωπί-
ζει μία διαφορά στην πιο απλή της εκδοχή, δηλαδή με 
την παραδοχή ότι υπάρχουν μόνο δύο αντίπαλα μέρη 
που κατοικούν στην Ελλάδα και μάλλον απέχει αρκετά 
από το να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει κάθε ειδικότερη 
εκδήλωση μίας διαφοράς. Η αναστολή των προθεσμιών 
της παρ. 1 είναι δεδομένο ότι θα έχει διαφορετική χρο-
νική αφετηρία σε περίπτωση περισσοτέρων διαδίκων 
ή διαδίκων του εξωτερικού στους οποίους «η έγγραφη 
γνωστοποίηση» δεν είναι δυνατόν να φθάσει την ίδια 
ημέρα. Η διάταξη επιφέρει ρήγμα στην δομημένη μεθο-
δολογία της νέας τακτικής και των προθεσμιών της και 
κινδυνεύει να οδηγήσει σε αδιέξοδα. 

IV. Ανακεφαλαιωτικά 
Δεδομένου ότι η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πά-
γου διέλαβε ως υπέρτατο κριτήριο για την έλλειψη συ-
νταγματικότητας των διατάξεων του N 4512/2018 (στην 
απόφαση με αριθμό 34/2018) και εν συνεχεία για την 
συνταγματικότητα των διατάξεων του N 4640/2019 
(στην απόφαση με αριθμό 56/2019) την διασφάλιση του 
δικαιώματος προσφυγής στον φυσικό δικαστή σε συν-

24. Δ. Θεοχάρης, ό.π., 2020, σελ. 121.

δυασμό με το σχετικώς ανέξοδο και σύντομο της διαμε-
σολάβησης, νομοτεχνικές αστοχίες και παραλείψεις που 
εκ του αποτελέσματος ματαιώνουν ή καθυστερούν κατά 
τρόπο υπέρμετρο και πολυέξοδο την προσφυγή στον 
φυσικό δικαστή χρήζουν αμέσου βελτιώσεως. Οι δυσχέ-
ρειες που δημιουργούν οι νέες διατάξεις δεν αντιμετω-
πίσθηκαν από την Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πά-
γου. Ούτε διαγνώσθηκαν οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν 
στις ατελείς προβλέψεις κατά τις οποίες ο ίδιος ο διά-
δικος που τον αφορά δεν μπορεί να ορίζει αποκλειστι-
κά τον χρόνο αναστολής, διακοπής ή επανέναρξης των 
προθεσμιών του. Επίσης, εάν δικαστική απόφαση κη-
ρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση μιας αγωγής λόγω τυ-
πικών ατελειών στην διαδικασία της διαμεσολάβησης, 
κάθε επιχείρημα για την σύντομη διάρκειά της ματαιώ-
νεται.

Εν κατακλείδι, ο N 4640/2019 εισάγει ουσιαστικά την 
δικονομία της διαμεσολάβησης, χωρίς την τήρηση της 
οποίας είναι απαράδεκτη η προσφυγή στο δικαστήριο. 
Για να μπορεί να τηρηθεί αυστηρά μία δικονομία πρέ-
πει οι προβλέψεις της να είναι συγκεκριμένες και χωρίς 
ασάφειες. Αυτό είναι δύσκολο να συμβεί με τις διαδικα-
σίες του N 4640/2019 που έχουν μάλλον την μορφή soft 
law. Να ληφθεί υπ’ όψη και η τρέχουσα χρονική συγκυ-
ρία της πανδημίας του κορωνοϊού, που δεν ευνοεί την 
φυσική παρουσία, την οποία επιδιώκει ο θεσμός, συνε-
πώς οι διατάξεις ή η εφαρμογή τους θα πρέπει τουλά-
χιστον και σε κάθε περίπτωση να προσαρμοσθούν και 
στην ανάγκη αυτή. Τέλος, ο N 4640/2019 απαιτεί σοβα-
ρή μελέτη, ερμηνεία και προσεκτική εφαρμογή και κάθε 
συζήτηση περί ανεξόδου και περί αποφυγής εξόδων δι-
κηγόρου δια της αποφυγής της υποχρεωτικής παράστα-
σής του είναι εντελώς επιφανειακή και επιζήμια για τον 
πολίτη και μέλλοντα διάδικο. 

Εν όψει των εκτεθέντων, που είναι μόνο ενδεικτικά και 
όχι εξαντλητικά, και παρά την χρησιμότητα και τα αναμ-
φισβήτητα οφέλη ενός αποτελεσματικού θεσμού δια-
μεσολάβησης, θα ήταν λογική η άποψη της επανάλη-
ψης της αναστολής των συγκεκριμένων διατάξεων περί 
υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης προκειμένου 
το νομοθέτημα να αναμορφωθεί, να ενταχθεί στο σύ-
στημα του ΚΠολΔ σε ξεχωριστό κεφάλαιο, ανάλογο με 
την απλότητα και σαφήνεια του κεφαλαίου της δικαστι-
κής διαμεσολάβησης. Η συγκυρία άλλωστε του κορω-
νοϊού που έχει επιβάλει την γενικότερη αποστασιοποί-
ηση ακόμη και στην δικαιοσύνη, που οδήγησε λ.χ. στην 
ταχύτατη και σχεδόν ολοκληρωτική καθιέρωση της ηλε-
κτρονικής κατάθεσης δικογράφων, παρέχει την ευκαι-
ρία αναθεώρησης ενός νομοθετήματος η επιτυχία του 
οποίου στηρίζεται στην προϋπόθεση της εκ του σύνεγ-
γυς συνεύρεσης.






