Νομοθετικό πλαίσιο
για τη Διαμεσολάβηση
(ν. 4640/2019)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;
H διαρθρωμένη Διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα
και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως,
με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή
με τη βοήθεια Διαμεσολαβητή.
Εξωδικαστική αποτελεσματική μέθοδος επίλυσης διαφορών
Μία νέα συναινετική προσέγγιση

Οι εμπλεκόμενοι επιδιώκουν την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης με τη βοήθεια αμερόληπτου
ειδικά εκπαιδευμένου τρίτου προσώπου
Συμπληρώνει το παραδοσιακό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης

Η απάντηση στην ανάγκη ελάφρυνσης των Δικαστηρίων από την αναμονή εκκρεμών υποθέσεων
Η επίλυση της διαφοράς αποτυπώνεται σε πρακτικό που είναι τίτλος εκτελεστός

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;
Σε όλους όσοι επιθυμούν να διευθετήσουν τη διαφορά τους σε ένα περιβάλλον εποικοδομητικού
διαλόγου και παραγωγικής συζήτησης, ειρηνικά και πολιτισμένα, εκτός δικαστικών αιθουσών.
Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία υπάρχουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε:

Οικογενειακές υποθέσεις

Ζητήματα προσβολής της προσωπικότητας

Εργατικές υποθέσεις

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Μισθωτικές υποθέσεις

Διασυνοριακές διαφορές

Κατασκευαστικές υποθέσεις

Υποθέσεις ιατρικής αμέλειας

Εταιρικές διαφορές

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
Τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα συμμετέχοντα μέρη και τη διαφορά, το οποίο αναλαμβάνει να
διαμεσολαβήσει με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, διευκολύνοντας τα μέρη να
βρουν μία κοινά αποδεκτή λύση για τη διαφορά τους.

Είναι κάτοχος τίτλου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής
Έχει παρακολουθήσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών & τεχνικών Διαμεσολάβησης και
έχει υποβληθεί σε εξετάσεις Διαπίστευσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης
Είναι Διαπιστευμένος και εγγεγραμμένος στους καταλόγους Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του
Υπουργείου Δικαιοσύνης (Γενικό Μητρώο: Επικράτειας & Ειδικό Μητρώο: Περιφέρειας
Πρωτοδικείων της Επικράτειας)

Ελέγχεται Πειθαρχικά από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικού Ελέγχου και από την
Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
Κατά νόμο υποχρεούται να ενεργεί με:
Αμεροληψία
Ανεξαρτησία
Ουδετερότητα
Εχεμύθεια

Ευθυδικία

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
• Σύντομη διαδικασία
• Αποφυγή σημαντικών εξόδων της δικαστικής διαδικασίας
• Αποφυγή της παρατεταμένης αβεβαιότητας και ψυχικής φόρτισης
• Διαχείριση των εντάσεων με τρόπο που θα οδηγήσει σε λύση
• Win - win επίλυση της διαφοράς

• Οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι ελέγχουν τη διαδικασία
• Σφαιρική αντιμετώπιση των πτυχών του εκάστοτε
οικονομική, ψυχική, συναισθηματική, κοινωνική κ.λπ.)
• Οι συνεργασίες διαφυλάσσονται και συχνά διευρύνονται
• Εμπιστευτικότητα και διασφαλισμένη εχεμύθεια

προβλήματος (νομική,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα
«Μία νέα δυναμική πραγματικότητα»
N.3898/2010: Η Διαμεσολάβηση γίνεται «εθνική» υπόθεση

2011-2014: Ανάπτυξη υποδομών
6 Φορείς Κατάρτισης – Σήμερα 10
1.600 διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές – Σήμερα περίπου 2.500

2012: Εισαγωγή δικαστικής μεσολάβησης
2015: Προτεραιότητα πλέον η πρακτική εφαρμογή
Αναγκαία συνθήκη: Η προώθηση σε κάθε μήκος και πλάτος της Κοινωνίας και της Οικονομίας

N.4512/2018: Νέες ρυθμίσεις για το θεσμό της Διαμεσολάβησης
N.4640/2019: Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία
Ν.4647/2019 (άρθρο 65): Τροποποίηση του άρθρου 3 Ν.4640/2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
N. 4640/2019
Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία

Ν. 4647/2019 (άρθρο 65)
Τροποποίηση του άρθρου 3 Ν. 4640/2019

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (Υ.Α.Σ.) – άρθρα 6 και 7 Ν.4640/2019

Ρήτρα Διαμεσολάβησης – άρθρο 2 παρ. 7 Ν.4640/2019
Υποχρεωτική έγγραφη ενημέρωση του δικηγόρου στον εντολέα του πριν την
προσφυγή στο δικαστήριο – άρθρο 3 παρ. 2 Ν.4640/2019 και άρθρο 65 του Ν.4647/2019

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Υ.Α.Σ.)
Υπαγόμενες Διαφορές
Με τα άρθρα 6 και 7 Ν.4640/2019 θεσμοθετείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, ένας μηχανισμός
Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης (Υ.Α.Σ.), μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των
μερών, η οποία λαμβάνει χώρα πριν τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο, στον οποίο υπάγονται
οι ακόλουθες αστικές και εμπορικές διαφορές:
οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1, καθώς
και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ
διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ' ύλην
αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει
το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
διαφορές, για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ Ρήτρα
Διαμεσολάβησης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Υ.Α.Σ.)
Υπαγόμενες Διαφορές
Συνέχεια αστικών και εμπορικών διαφορών:

Εξαιρούνται από την Υ.Α.Σ. οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή
Ν.Π.Δ.Δ.
Η προσφυγή των μερών στη δικαστική μεσολάβηση δεν απαλλάσσει τα μέρη από την Υ.Α.Σ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Υ.Α.Σ.)
Πρώτες ενέργειες
Έγγραφη ενημέρωση του εντολέα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του για την εμπίπτουσα
υπόθεση του στην Υ.Α.Σ. και τη διαδικασία
Συμπλήρωση και συνυπογραφή του ενημερωτικού εγγράφου από τον εντολέα και τον
πληρεξούσιο δικηγόρο του, το οποίο κατατίθεται ή με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που
τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησης της, επί ποινή απαραδέκτου
της συζήτησης της αγωγής
Επιλογή του Διαμεσολαβητή
Υποβολή αιτήματος για προσφυγή στη Διαμεσολάβηση από τον επισπεύδοντα στον
Διαμεσολαβητή
Στο αίτημα αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία των μερών και το αντικείμενο της διαφοράς

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Υ.Α.Σ.)
Πρώτες ενέργειες
Συμφωνία τόπου, χρόνου και λεπτομερειών για τη διεξαγωγή της Υ.Α.Σ. από τα μέρη και τον
Διαμεσολαβητή
Σε περίπτωση μη συμφωνίας, για την ημερομηνία και τον τόπο της Υ.Α.Σ, αυτά καθορίζονται
μονομερώς από τον Διαμεσολαβητή
Συμφωνία έγγραφη για την αμοιβή του Διαμεσολαβητή
Σε περίπτωση μη έγγραφης συμφωνίας για την αμοιβή του Διαμεσολαβητή, αυτή ορίζεται σε 50
ευρώ, την προκαταβάλει το επισπεύδον μέρος και βαρύνει τα μέρη κατ' ισομοιρία
Εντός 20 ημερών η διεξαγωγή της Υ.Α.Σ από την επόμενη της αποστολής στον Διαμεσολαβητή,
του αιτήματος για προσφυγή στη Διαμεσολάβηση από το επισπεύδον μέρος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Υ.Α.Σ.)
Πρώτες ενέργειες
Εάν κάποιο από τα μέρη είναι κάτοικος εξωτερικού η προθεσμία παρατείνεται στις 30 ημέρες, αντί
των 20
Στην Υ.Α.Σ είναι υποχρεωτική η παράσταση των μερών μαζί με νομικό παραστάτη, του οποίου η
αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα
Επιλογή νομικού παραστάτη κατά προτίμηση με γνώση της διαδικασίας
Προβλέπεται κατ' εξαίρεση, σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις η δυνατότητα παράστασης στην
Υ.Α.Σ. μόνο του νομικού παραστάτη με εξουσιοδότηση του μέρους
Αν κάποιο μέρος δεν προσέλθει στην Υ.Α.Σ., εφόσον έχει κληθεί αρμοδίως και νομοτύπως, το
δικαστήριο της διαφοράς δύναται να του επιβάλει χρηματική ποινή από 100 έως 500 ευρώ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Υ.Α.Σ.)
Μετά το πέρας της Υ.Α.Σ.
Μετά το πέρας της Υ.Α.Σ. συντάσσεται από το Διαμεσολαβητή πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τον ίδιο και όλους τους συμμετέχοντες
Εάν επακολουθήσει άσκηση της αγωγής ή αν έχει ήδη ασκηθεί, το πρακτικό της Υ.Α.Σ.
κατατίθεται στο δικαστήριο επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της υπόθεσης μαζί με τις
προτάσεις

Στο πρακτικό αυτό, της Υ.Α.Σ., αναγράφεται υποχρεωτικά ο τρόπος γνωστοποίησης της Υ.Α.Σ.
στα μέρη και η συμμετοχή τους ή μη σε αυτήν
Εάν τα μέρη αποφασίσουν να συνεχίσουν τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης είτε με τον ίδιο είτε
με διαφορετικό Διαμεσολαβητή, συντάσσεται έγγραφο συμφωνίας υπαγωγής στη διαδικασία της
Διαμεσολάβησης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Υ.Α.Σ.)
Μετά το πέρας της Υ.Α.Σ.
Ολοκλήρωση της διαδικασίας Διαμεσολάβησης εντός 40 ημερών

Δυνατή η παράταση της προθεσμίας των 40 ημερών κατόπιν συμφωνίας των μερών
Εάν δεν συμφωνήθηκε εγγράφως η αμοιβή του Διαμεσολαβητή, η ελάχιστη αμοιβή είναι 80 ευρώ
/ ώρα και βαρύνει τα μέρη κατ' ισομοιρία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Υ.Α.Σ.)
Εκτελεστότητα
Μετά το πέρας της διαδικασίας Διαμεσολάβησης, το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας υπογράφεται
από τον Διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους νομικούς παραστάτες τους
Κάθε μέρος δύναται να καταθέσει το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας οποτεδήποτε στη γραμματεία
του καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η
εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την κατάθεση του πρακτικού στο δικαστήριο η άσκηση αγωγής για
την ίδια διαφορά είναι απαράδεκτη, στο μέτρο που το αντικείμενο της καλύπτεται από τη
συμφωνία των μερών, τυχόν δε εκκρεμής δίκη καταργείται
Το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας αποτελεί από την κατάθεση του στη γραμματεία του αρμοδίου
δικαστηρίου εκτελεστό τίτλο, εφόσον η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο
αναγκαστικής εκτέλεσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Υ.Α.Σ.)
Άλλες σημαντικές ρυθμίσεις
Στη διαδικασία της εκούσιας Διαμεσολάβησης τα μέρη παρίστανται μαζί με τον νομικό παραστάτη
τους, εξαιρουμένων των υποθέσεων των καταναλωτικών διαφορών και των μικροδιαφορών, στις
οποίες επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση των μερών
Στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία (Υ.Α.Σ.) τα μέρη παρίστανται μαζί με νομικό παραστάτη σε
όλες τις υποθέσεις

Η υπαγωγή στη Διαμεσολάβηση ή στην Υ.Α.Σ. δεν αποκλείει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων
Τόσο η εκούσια προσφυγή στη Διαμεσολάβηση, όσο και η διεξαγωγή της Υ.Α.Σ. αναστέλλουν την
παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία για όσο χρόνο διαρκεί η Διαμεσολάβηση
Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αμφοτέρων των μερών και του Διαμεσολαβητή στον ίδιο
τόπο και χρόνο, η εκούσια Διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης, στο οποίο
έχουν πρόσβαση τα άλλα μέρη της διαφοράς

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Ορισμοί – άρθρο 2 παρ.7 Ν.4640/2019
Ρήτρα Διαμεσολάβησης είναι η έγγραφη συμφωνία των μερών για προσφυγή στη
Διαμεσολάβηση, που αφορά μελλοντικές διαφορές και αναφέρεται σε συγκεκριμένη έννομη
σχέση, από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη έχουν την
εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου των διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού
δικαίου
Πότε και πώς συμφωνείται από τα μέρη:
Η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση είναι εκούσια και συμφωνείται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα
μέρη μιας μελλοντικής διαφοράς. Η συμφωνία αυτή μπορεί να περιληφθεί σε συμβάσεις ως
ρήτρα Διαμεσολάβησης, λειτουργώντας υπενθυμητικά προς τα συμβαλλόμενα μέρη σε
περίπτωση που κατά την εκτέλεσή της σύμβασης θα προκύψει διαφορά
Δικονομική συνέπεια:
Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα
Διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της μεταξύ τους
διαφοράς, υπάγονται στην Υ.Α.Σ., επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής που τυχόν
θα κατατεθεί, εάν δεν προσκομισθεί μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης πρακτικό
της Υ.Α.Σ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Άρθρο 3 παρ.2 Ν.4640/2019 & Άρθρο 65 Ν. 4647/2019
Πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον
εντολέα του, εγγράφως, για τη δυνατότητα εκούσιας Διαμεσολαβητικής διευθέτησης της
διαφοράς ή μέρους αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής
στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία (Υ.Α.Σ.) και τη διαδικασία αυτής
Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις
προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της
αγωγής, είτε αφορά εκούσια Διαμεσολάβηση είτε Υ.Α.Σ.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΟΠΕΜΕΔ
• Η προώθηση της Διαμεσολάβησης και όλων των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης
διαφορών στην Ελλάδα
• Η δημιουργία συνεργειών με Φορείς και Αρχές

• Η διαμόρφωση μίας νέας αντίληψης με κυρίαρχη τάση τη συναίνεση και όχι την
αντιδικία
• Η συμβολή στη διαμόρφωση του απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου για την
εμπέδωση της συγκεκριμένης συναινετικής κουλτούρας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σχέδιο Επικοινωνίας & Προώθησης
Ανάπτυξη σε δύο κατευθύνσεις:
Οριζόντια:

Κάθετα:

Σε όλο το φάσμα της Κοινωνίας

Στοχευμένες δράσεις ανά τομέα (με τη
συνεργασία κάθε εταίρου)
Οχήματα επικοινωνίας

www.opemed.gr

@opemedgr

@opemedgr

Παρουσιάσεις σε ΜΜΕ

Ετήσια εκδήλωση με ομιλητές διεθνούς εμβέλειας
Δράσεις επικοινωνίας offline και online με κάθε φορέα

@opemed.gr

Έντυπο ΟΠΕΜΕΔ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
(ΣΕΒ) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών

(ΕΑΕΕ) Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

(ΕΣΕΕ) Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας

(ΕΕΔΕ) Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων

(ΓΣΕΒΕΕ) Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

(ΕΔΕΕ) Ένωση Εταιριών Διαφήμισης &
Επικοινωνίας Ελλάδος

(ΣΕΤΕ) Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών

(ΣΔΕΕ) Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών
Ελλάδος

(ΓΣΕΕ) Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

(ΣΒΕ) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

(ΒΕΑ) Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΟΕΕ) Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

(ΔΣΑ) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

(ΣΣΕΑΠΑΔ) Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων
Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου & Δωδεκανήσου

(ΙΣΑ) Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

(ΔΣΘ) Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

(ΤΕΕ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

(ΕΕΑ) Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΕΤ) Ελληνική Ένωση Τραπεζών

(ΕΒΕΑ) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών

Επιμέλεια Ενημέρωσης
Δέσποινα Σ. Λασκαρίδου
Όλγα-Ειρήνη Παπαευαγγέλου

