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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-346 Διαιτησία - Διαμεσολάβηση 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

Μαθήματα 1ου και 2ου 
έτους σπουδών Νομικής Χειμερινό  
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλογής Νομική Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκουσα Έτος Σπουδών 
Προπτυχιακό Δρ Άννα Πλεύρη 3ο  
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα Μαθήματος 
Διά ζώσης Δ/Υ LLB - 340  

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Η επίτευξη από τους φοιτητές της αποκτήσεως γνώσεων επί της διαιτησίας και της 

διαμεσολαβήσεως, ως θεσμών εξωδικαστικής επιλύσεως διαφορών, οι οποίοι γνωρίζουν 
ιδιαίτερη ανάπτυξη ιδίως στον χώρο της διεθνούς συναλλακτικής δραστηριότητας. Στο 
πλαίσιο αυτό, στους στόχους του μαθήματος περιλαμβάνεται η διδασκαλία: Α) Όλων των 
βασικών νομοθετημάτων που ρυθμίζουν τη διαιτησία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ήτοι 
αναφορικά με την Ελληνική έννομη τάξη, οι διατάξεις του ΚΠολΔ περί εσωτερικής 
διαιτησίας, οι διατάξεις του ν. 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας καθώς και οι 
διατάξεις της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών 
διαιτητικών αποφάσεων στην Ελλάδα και αναφορικά με την Κυπριακή έννομη τάξη, οι 
διατάξεις του περί διαιτησίας νόμου (Κεφ.4) περί εσωτερικής διαιτησίας, οι διατάξεις του 
περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου του 1987 (Ν.101/1987) καθώς και οι διατάξεις 
της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών 
διαιτητικών αποφάσεων στην Κύπρο και Β) Της βασικής νομοθεσίας περί του θεσμού της 
διαμεσολαβήσεως τόσο στην Ελληνική όσο και στην Κυπριακή έννομη τάξη, ήτοι της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/52/ΕΚ, του περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε 
αστικές διαφορές νόμου 159 (Ι) του 2012 ως προς την Κυπριακή έννομη τάξη και του 
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νόμου 4512/2018 (όπως αυτός τροποποίησε τον Ν. 3898/2010) περί διαμεσολαβήσεως επί 
αστικών και εμπορικών διαφορών στην Ελληνική έννομη τάξη. 

 Παράλληλα, σκοπείται η απόκτηση γνώσεων επί των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της 
διαιτησίας εν γένει (τόσο στην Ελληνική και Κυπριακή έννομη τάξη, αλλά και διεθνώς), 
όπως και επί της εξουσίας κρίσεως των διαιτητών και της σχέσεως μεταξύ διαιτητών και 
διαδίκων, των πηγών της εξουσίας κρίσεως των διαιτητών, της διαιτητικής συμφωνίας, το 
αντικείμενο και τη διαδικασία της διαιτητικής δίκης, τη δεσμευτικότητα της κρίσεως των 
διαιτητών και τέλος τον δικαστικό έλεγχο των διαιτητικών αποφάσεων και των εξελίξεων 
στη διεθνή διαιτησία.  

 Στόχο του μαθήματος αποτελεί ακόμη και η διδασκαλία εισαγωγικών ζητημάτων των 
διαπραγματεύσεων καθώς και η διδασκαλία των βασικών αρχών και της διαρθρωμένης 
διαδικασίας της διαμεσολαβήσεως, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε διεθνές επίπεδο, 
καθώς κάθε σύγχρονη εξέλιξη στον τομέα των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών 
(ΑDR) διεθνώς 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Κατανοούν τις έννοιες και της διαδικασίες της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης, ως θεσμών 
εξωδικαστικής επιλύσεως διαφορών 
2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της διαιτησίας, καθώς και τη νομοθεσία, τα 
χαρακτηριστικά και τη διαδικασία της διαμεσολαβήσεως, ως μεθόδου εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς και διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ διαιτησίας και διαμεσολαβήσεως 
3. Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διαιτησία εν γένει και ιδίως τη διαιτητική δίκη 
καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διαμεσολάβηση και τη διαρθρωμένη διαδικασία 
αυτής 
4. Αναλύουν και επεξεργάζονται θεωρητικά ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας και της 
διαμεσολάβησης 
5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα και υποθέσεις εργασίας από το δίκαιο της διαιτησίας και της 
διαμεσολαβήσεως και διατυπώνουν με καθαρό και δομημένο τρόπο τις απαντήσεις τους σε 
σχετικά ζητήματα και προβλήματα, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 
 Εισαγωγή στη διαιτησία και στη διαμεσολάβηση, ως θεσμών εξωδικαστικής επιλύσεως 
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διαφορών 
  Διδασκαλία όλων των βασικών νομοθετημάτων που ρυθμίζουν τη διαιτησία στην Ελλάδα 

και στην Κύπρο, ήτοι αναφορικά με την Ελληνική έννομη τάξη, οι σχετικές διατάξεις του 
ΚΠολΔ περί εσωτερικής διαιτησίας, οι διατάξεις του ν. 2735/1999 περί διεθνούς εμπορικής 
διαιτησίας καθώς και οι διατάξεις της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση 
και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων στην Ελλάδα και αναφορικά με την 
Κυπριακή έννομη τάξη, οι διατάξεις του περί διαιτησίας νόμου (Κεφ.4) περί εσωτερικής 
διαιτησίας, οι διατάξεις του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου του 1987 
(Ν.101/1987) καθώς και οι διατάξεις της Συμβάσεως της Νέας Υόρκης για την αναγνώριση 
και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων στην Κύπρο και  

 Διδασκαλία της βασικής νομοθεσίας περί του θεσμού της διαμεσολαβήσεως τόσο στην 
Ελληνική όσο και στην Κυπριακή έννομη τάξη, ήτοι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2008/52/ΕΚ, του περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές νόμου 
159 (Ι) του 2012 ως προς την Κυπριακή έννομη τάξη και του νόμου 4512/2018 (όπως 
αυτός τροποποίησε τον Ν. 3898/2010) περί διαμεσολαβήσεως επί αστικών και εμπορικών 
διαφορών στην Ελληνική έννομη τάξη. 

 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαιτησίας (στην Ελληνική και Κυπριακή έννομη τάξη, 
αλλά και διεθνώς), εξουσία κρίσεως των διαιτητών, σχέση μεταξύ διαιτητών και διαδίκων, 
πηγές της εξουσίας κρίσεως των διαιτητών, διαιτητική συμφωνία, αντικείμενο και 
διαδικασία της διαιτητικής δίκης, δεσμευτικότητα της κρίσεως των διαιτητών και ο 
δικαστικό έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων και των εξελίξεων στη διεθνή διαιτησία.  

 Εισαγωγή στις διαπραγματεύσεις 
 Οι βασικές αρχές και η διαρθρωμένη διαδικασία της διαμεσολαβήσεως, στην Ελλάδα, στην 

Κύπρο και διεθνώς 
 Σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών (ΑDR) 

διεθνώς 
 Προσομοιώσεις (simulations) διαμεσολαβήσεων επί αστικών ή/και εμπορικών διαφορών  

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομοθεσίας, διαιτητικών αποφάσεων και 
υποθέσεων διαμεσολάβησης, επίλυση πρακτικών ασκήσεων, διαγωνίσματα, γραπτές εξετάσεις, 
ατομικές και ομαδικές εργασίες, πραγματοποίηση προσομοιώσεων (simulations) διαμεσολάβησης 
επί συγκεκριμένων αστικών και εμπορικών διαφορών  
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Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

1. Συμμετοχή στην τάξη και σε προσομοιώσεις (simulations) διαμεσολαβήσεων 
2. Ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις 
3. Τελικές γραπτές εξετάσεις  
4. Εκπόνηση εργασιών 

 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Δίκαιο της διαιτησίας 
Ι: Εσωτερική Διαιτησία 

Καλαβρός 
Κωνσταντίνος 

Εκδόσεις Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2011 978-960-445-
656-7 

Δίκαιο της διαιτησίας 
 

Κουσούλης Στέλιος 
 

Εκδόσεις Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2006 978-960-445-
099-9 

Ακύρωση διαιτητικής 
απόφασης 

Κυπριανού Μαρίνα Eκδόσεις 
Hippasus 

2016 978 996 328 305 
7  

Η Διαμεσολάβηση ως 
μέσο εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών 
Κατ’άρθρο ανάλυση και 
ερμηνεία του Ν 
3898/2010 

Θεοχάρης 
Δημήτρης 
 

Νομική 
Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 

2015  978-960-562-
457-6 

 

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια, Συλλογικά Έργα και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 
Διαιτησία  
Ερμηνεία κατ’ άρθρο  

 ΚΠολΔ 867-903 
 Ν. 2735/1999 

Κουσούλης 
Στέλιος 
 

Εκδόσεις 
Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2004 978-960-301-
853-8 
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 Σύμβαση Νέας Υόρκης 
(Ελληνική έννομη τάξη) 
Η Διαιτησία 
Θεωρία/Νομοθεσία/Νομολογία 

 Διαιτησία του ΚΠολΔ 
 Διαιτησία του ΤΕΕ 
 Διαιτησία του ΙCC 

DAB 

Ρόβλιας Ντίνος 
Σταφυλοπάτης 
Κωνσταντίνος 

Νομική 
Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 

2016 978-960-562-
523-8 

Αλλοδαπές Δικαστικές και 
Διαιτητικές Αποφάσεις  
Αναγνώριση και κήρυξη 
εκτελεστότητας στην Ελλάδα  
-ΚΠολΔ 
-Διμερείς και πολυμερείς 
συμβάσεις 
-Κοινοτικοί κανονισμοί 

Άνθιμος 
Απόστολος 

Εκδόσεις 
Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2014 978-960-568-
179-1 

Θεμελιώδη ζητήματα του 
δικαίου της διαιτησίας 

Καλαβρός 
Κωνσταντίνος 

Εκδόσεις 
Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2011 978-960-445-
657-4 

Η κατάρτιση της συμφωνίας 
διαιτησίας στη διεθνή 
συναλλαγή 

Μαντάκου 
Άννα 

Εκδόσεις 
Αντώνη 
Σάκκουλα  

1998 9789602328750  

Διεθνής Ναυτική Διαιτησία Τσαβδαρίδης 
Αντώνης 

Εκδόσεις 
Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

1999 978-960-301-
440-0 
 

Διαμεσολάβηση σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις  
Διεθνής εμπειρία και ελληνική 
εφαρμογή 

Αντωνέλος 
Σπύρος, 
Πλέσσα Ελένη 

Εκδόσεις 
Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

2014 
 978-960-

568-096-
1 

 

H Διαμεσολάβηση για όλους Blohorn- Εκδόσεις 2016 978-960-568-
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Brenneur 
Βeatrice  
Μετάφραση και 
Συγγραφική 
προσαρμογή: 
Αντωνέλος 
Σπύρος 

Σάκκουλα 
Αθήνα-
Θεσσαλονίκη 

441-9 

Η Διαμεσολάβηση στις 
Αστικές και Εμπορικές 
Διαφορές 

Αναστασοπούλου 
Ιωάννα 

Νομική 
Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα 

2011  978-960-272-
818-5 

 

 


