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ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Justice or Just Us?
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Η Διαμεσολάβηση είναι μία διαρθρωμένη αλλά ευέλικτη διαδικασία

εξωδικαστικής επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών, για τις οποίες τα

μέρη έχουν εξουσία διάθεσης, η οποία διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας,

της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικής αυτονομίας.

Τα μέρη, παρουσία των δικηγόρων τους, επιχειρούν, εκουσίως, την επίλυση της

διαφοράς τους με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, με τη

βοήθεια του διαμεσολαβητή.

Ο διαμεσολαβητής, ένα τρίτο πρόσωπο, αμερόληπτο και ουδέτερο ως προς τα

μέρη, τη διαφορά και το αποτέλεσμα, με ειδική εκπαίδευση, με ειδικές γνώσεις και

δεξιότητες, διευκολύνει τα εμπλεκόμενα μέρη να επικοινωνήσουν, ουσιαστικά, και

να διαπραγματευτούν, παραγωγικά, με σκοπό την επίτευξη μιας λύσης κοινά

αποδεκτής και αμοιβαία επωφελούς, σε σύντομο χρόνο και χωρίς περιττά έξοδα.

Πρόκειται για μια ευέλικτη διαδικασία, στην οποία δεν εφαρμόζονται αυστηροί

δικονομικοί κανόνες και δεν εκδίδεται απόφαση. Ο διαμεσολαβητής είναι

υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της αλλά δεν αποφασίζει. Για το αποτέλεσμα της

Διαμεσολάβησης, αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα ίδια τα μέρη, που αποφασίζουν

ελεύθερα, όχι αναγκαία με το τι προβλέπει ο νόμος, αλλά με βάση τις ανάγκες και

τα συμφέροντά τους.

Εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία, την αποτυπώνουν στο Πρακτικό

Διαμεσολάβησης, που υπογράφεται από το διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους

πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

Σε σύντομο χρόνο, συνήθως σε λίγες ώρες, εντός μίας ημέρας, και με χαμηλό

κόστος, τα μέρη μπορούν να επιτύχουν μία αμοιβαία επωφελή λύση, στην οποία,

ενδεχομένως, δεν θα κατέληγε ένα Δικαστήριο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
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Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, αρχικά, εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη, με το

ν. 3898/2010, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία

2008/52/ΕΚ και του Συμβουλίου της 21.05.2008 για θέματα διαμεσολάβησης σε

αστικές και εμπορικές υποθέσεις ως και σε υποθέσεις διασυνοριακών διαφορών.

Ήδη η διαδικασία ρυθμίζεται από το ν. 4640/2019, όπως τροποποιήθηκε με το

αρ. 65 ν. 4647/2019, που καταργεί κάθε προηγούμενο νόμο.

Στόχος του νόμου είναι να δώσει την ευκαιρία στα μέρη να επιλύσουν την

διαφορά τους, εξώδικα, σύντομα και οικονομικά, κάνοντας χρήση των

πλεονεκτημάτων της Διαμεσολάβησης, χωρίς να χάνουν το δικαίωμα προσφυγής

στη Δικαιοσύνη, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία επίλυσης της διαφοράς με τη

διαμεσολαβητική διαδικασία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή της διαμεσολάβησης ως μέσο

επίλυσης μιας διένεξης είναι η προηγούμενη πλήρης ενημέρωση των μερών.

Για το λόγο αυτό ο νόμος εισάγει δύο νέες υποχρεώσεις για τα εμπλεκόμενα

μέρη και τους δικηγόρους:

 Την υποχρέωση προσφυγής σε μία αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, που

αφορά σε μια σειρά διαφορών ρητά προβλεπόμενων στο νόμο (πχ

οικογενειακών), προκειμένου τα μέρη να ενημερωθούν από το

διαμεσολαβητή για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, τις βασικές αρχές της

καθώς και για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, με βάση

τις ιδιαιτερότητες και τη φύση της.

 Την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης του μέρους από το δικηγόρο του

για τη δυνατότητα υπαγωγής της διαφοράς του στη διαμεσολάβηση και για

την υποχρέωση να προσφύγει στην αρχική συνεδρία της διαμεσολάβησης.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς, οι

ιδιωτικές διαφορές, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα

ΑΣΤΙΚΕΣ:

▼ οικογενειακές, π.χ. ρύθμιση άσκησης γονικής μέριμνας, η διατροφή υπό προϋποθέσεις,

τα αποκτήματα,

▼ κληρονομικές, πχ διαφορές διανομής κοινού κλήρου,

▼ εμπράγματες, π.χ. διαφορές σχετικές με την κυριότητα, νομή ακινήτων, γειτονικού δικαίου,

▼ ενοχικές, π.χ. διαφορές από συμβάσεις πώλησης, μίσθωσης, δανείου (και τραπεζικού).

 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ: π.χ. διαφορές μεταξύ εταίρων, από δικαιώματα πνευματικής

ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Κάποιες από τις διαφορές αυτές (πχ. οικογενειακές, πλην όσων ρητά εξαιρούνται

από το νόμο) υπάγονται στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία της

Διαμεσολάβησης.

Οι δικηγόροι διαγιγνώσκουν, κάθε φορά, εάν μια διαφορά μπορεί να

υπαχθεί στη διαμεσολάβηση, με βάση τους όρους του νόμου, καθώς και εάν

υπάγεται στις διαφορές για τις οποίες είναι υποχρεωτική η προσφυγή στην

αρχική συνεδρία και οφείλουν να ενημερώνουν γι’ αυτό τους εντολείς τους,

εγγράφως.

ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;
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Η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση γίνεται είτε με

πρωτοβουλία ενός εκ των μερών, είτε με κοινή συμφωνία

τους.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η υπαγωγή της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση μπορεί να

γίνει, οποτεδήποτε, πριν την έναρξη οποιασδήποτε

δικαστικής διαδικασίας ή μετά την έναρξή της και μάλιστα σε

οποιοδήποτε στάδιο αυτής, με έγγραφη συμφωνία των

μερών, των νομικών παραστατών τους και του

διαμεσολαβητή (Πρακτικό Υπαγωγής Διαφοράς στη

Διαμεσολάβηση). Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου,

αναστέλλει την προθεσμία παραγραφής, τις αποσβεστικές και

δικονομικές προθεσμίες.

Ο διαμεσολαβητής, ένα τρίτο προς τα εμπλεκόμενα μέρη και

τη διαφορά πρόσωπο, ουδέτερο και αμερόληπτο, με ειδική

εκπαίδευση και διαπιστευμένο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,

διορίζεται από τα μέρη, συνήθως με τη συνδρομή των

δικηγόρων τους, ή από τρίτο πρόσωπο της κοινής τους

επιλογής. Μπορεί να αναζητηθεί από τον κατάλογο

διαμεσολαβητών του Υπουργείο Δικαιοσύνης

www.diamesolavisi.gov.gr/anazitisi-diamesolavitwn

Έχει την ευθύνη της διαδικασίας αλλά δεν αποφασίζει. 

Η Διαμεσολάβηση είναι ευέλικτη. Ο τόπος, ο χρόνος και οι

διαδικαστικές λεπτομέρειες καθορίζονται από το

Διαμεσολαβητή σε συμφωνία με τα μέρη. Συνήθως, η

διαδικασία της Διαμεσολάβησης διαρκεί κάποιες ώρες και

εντός της ίδιας ημέρας, εκτός εάν τα μέρη ορίσουν

διαφορετικά.
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Τα εμπλεκόμενα μέρη προσέρχονται στη διαδικασία, με

τους δικηγόρους τους, υποχρεωτικά, πλην των

περιπτώσεων καταναλωτικών διαφορών και των

μικροδιαφορών, και, εφόσον το επιθυμούν και με άλλα

πρόσωπα (πχ τεχνικούς συμβούλους, λογιστές κλπ.). Οι

νομικοί παραστάτες των μερών παρέχουν στα μέρη νομική

συνδρομή και υποστήριξη, τόσο κατά την προετοιμασία της

υπόθεσης που υπάγεται σε Διαμεσολάβηση όσο και κατά τη

διάρκεια της διαδικασίας και κατά τη σύναψη της τελικής

συμφωνίας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η διαδικασία είναι εμπιστευτική και δεν τηρούνται

πρακτικά. O,τιδήποτε ειπωθεί, προταθεί ή επιδειχθεί στο

πλαίσιο της διαμεσολάβησης παραμένει απόρρητο, εκτός εάν

ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν άλλως.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ο διαμεσολαβητής, επικοινωνεί με

τα μέρη , σε κοινές ή και κατ’ ιδίαν συναντήσεις μαζί τους,

διευκολύνει την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση μεταξύ

των εμπλεκομένων μερών, ώστε από κοινού τα μέρη να

αποφασίσουν και να καταλήξουν σε μία συμφωνία, που θα

τερματίζει τη μεταξύ τους διαφορά, με τρόπο ικανοποιητικό για

τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους, αμοιβαία αποδεκτό και

επωφελή.

Η συμφωνία επίλυσης της διαφοράς, που τυχόν επιτευχθεί,

επαφίεται αποκλειστικά στην ελεύθερη βούληση των εμπλεκομένων

μερών, αποτυπώνεται εγγράφως (Πρακτικό Διαμεσολάβησης) και

μπορεί να συμφωνηθεί ότι το περιεχόμενο της θα παραμείνει

εμπιστευτικό, εκτός εάν η κοινολόγησή του είναι απαραίτητη για

την εκτέλεσή της ή αυτό επιβάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης.

Οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να καταθέσει το Πρακτικό

Διαμεσολάβησης στη Γραμματεία του καθ’ ύλην και κατά τόπον

αρμόδιου για τη διαφορά Δικαστηρίου, καταβάλλοντας παράβολο

πενήντα (50) ευρώ, οπότε, εφόσον η συμφωνία μπορεί να

αποτελέσει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης, καθίσταται τίτλος

εκτελεστός, δυνάμενος να χρησιμοποιηθεί και για την εγγραφή ή

την εξάλειψη υποθήκης.

Τα μέρη έχουν τη δυνατότητα αποχώρησης από τη διαδικασία,

οποτεδήποτε, χωρίς συνέπειες ή κυρώσεις (opt-out model ).
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Τα μέρη προσέρχονται στο χώρο της διαμεσολάβησης, με τους δικηγόρους τους

και τυχόν τρίτους συμμετέχοντες. Ελέγχονται οι τυπικές προϋποθέσεις για την

έναρξη της διαδικασίας (πχ Πρακτικό Υπαγωγής, ανάγκη τροποποίησής του,

τυχόν πληρεξουσιότητες, γραμμάτια προκαταβολής εισφορών δικηγόρων, κλπ.)

καθώς και πρακτικά θέματα (χώρος κοινών ή κατ’ ιδίαν συναντήσεων,

υλικοτεχνική υποδομή κλπ.).

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Ο διαμεσολαβητής τους ενημερώνει για τα βασικά χαρακτηριστικά και τους

όρους της διαδικασίας, που θα ακολουθηθεί (εναρκτήρια ομιλία

διαμεσολαβητή). Ακολουθούν οι τοποθετήσεις των μερών σε σχέση με το

αντικείμενο και τις πτυχές της διαφοράς και δημιουργείται μία ατζέντα

θεμάτων προς συζήτηση, διερεύνηση, επίλυση.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ:
Ο διαμεσολαβητής πραγματοποιεί συναντήσεις με τα μέρη κατ’ ιδίαν, ή και

κοινές εάν κρίνεται αναγκαίο, και τα ενθαρρύνει να εκφράσουν απόψεις,

πεποιθήσεις και αισθήματα σε σχέση με τη διαφορά, βοηθώντας να

αναδειχθούν τα συμφέροντα, που προκύπτουν από τις ανάγκες τους.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ:
Ο διαμεσολαβητής πραγματοποιεί κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα μέρη, τα

ενθαρρύνει να αναζητήσουν εναλλακτικές επιλογές για την επίλυση της

διαφοράς, και βοηθά τη μεταξύ τους διαπραγμάτευση.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ:
Τα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο του αποτελέσματος. Ο διαμεσολαβητής

διασφαλίζει ότι κατανοούν πλήρως το περιεχόμενο των όρων της

συμφωνίας καθώς και ότι αποτελεί προϊόν συναίνεσής τους. Συντάσσει

έγγραφο Πρακτικό Διαμεσολάβησης, αποτυπώνοντας τη συμφωνία των

μερών ή τη διαπίστωση μη επίτευξης συμφωνίας, το οποίο υπογράφεται

από το διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους νομικούς παραστάτες.
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ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ*

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

*Η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, συνήθως φθάνει έως το στάδιο της Διερεύνησης, οπότε τα μέρη 

αποφασίζουν εάν θα υπαγάγουν ή όχι τη διαφορά στη διαμεσολάβηση με τον ίδιο ή άλλο διαμεσολαβητή,

ή εάν θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη ή σε άλλη διαδικασία εξώδικης επίλυσης της διαφοράς.
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Η αμοιβή του διαμεσολαβητή καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία του

με τα μέρη και βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία. Ελλείψει συμφωνίας, η αμοιβή

του ανέρχεται σε 50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία

και 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε ώρα διαμεσολάβησης.

Για την κατάθεση του Πρακτικού Διαμεσολάβησης στη γραμματεία του

αρμόδιου δικαστηρίου, καταβάλλεται παράβολο δημοσίου, ποσού πενήντα (50)

ευρώ.

Δεν υπάρχουν άλλα έξοδα επιδόσεων, δικαστικού ενσήμου, τελών απογράφου

κλπ., με εξαίρεση τις συμφωνίες, που αφορούν δικαιοπραξίες, οι οποίες

υπόκεινται εκ του νόμου σε συμβολαιογραφικό τύπο και πρέπει να περιβληθούν

το συμβολαιογραφικό τύπο.

Η αμοιβή του δικηγόρου, που παρίσταται στη διαδικασία, υποχρεωτικά,

συμφωνείται ελεύθερα με τον εντολέα του.

Οι διατάξεις του ν. 3226/2004 για τη νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού

εισοδήματος, εφαρμόζονται αναλογικά στους διαμεσολαβητές και τους νομικούς

παραστάτες των μερών.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;

Διότι:

 Αντίθετα με την δικαστική διένεξη , η διαμεσολάβηση

▼ Έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα.

▼ Είναι ευέλικτη διαδικασία, χωρίς αυστηρούς δικονομικούς κανόνες.

▼ Είναι σύντομη, οικονομική και λιγότερο ψυχοφθόρα.

▼ Δεν καταλήγει σε απόφαση αλλά σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, της οποίας έχετε τον

έλεγχο.

▼ Σας επιτρέπει να αποχωρήσετε, οποτεδήποτε, χωρίς κυρώσεις.

 Η συμφωνία, εφόσον επιτευχθεί και υπογραφεί, έχει εκτελεστότητα.

 Έχετε νομική υποστήριξη από το δικηγόρο σας, καθ’ όλη τη διάρκεια της

διαδικασίας.

Είναι δικαίωμα σας: Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιό

σας για την επίλυση της διαφοράς σας, αλλά όχι, απαραίτητα, η πρώτη επιλογή

σας.

Πελαγία (Γιούλη) Χριστονάκη
Δικηγόρος-Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

CEDR Accredited Mediator, 

Διαμεσολαβητής Χρηματοοικονομικών Διαφορών ΕΚΧΔ
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Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, για τη δυνατότητα

διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, που σας απασχολεί ή χειρίζεστε, για τη

διαδικασία της Διαμεσολάβησης και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, επισκεφτείτε

το www.cplegal.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας: Τ+30 2102850613, M: 6944839971

info@cplegal.gr , pchristonaki@cplegal.gr

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΟΜΕΙΣ) 

 ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

▼ Οικογενειακού Δικαίου

▼ Κληρονομικού Δικαίου

▼ Εμπραγμάτου Δικαίου

▼ Ενοχικού Δικαίου

 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

▼ Διαφορές από εμπορικές συμβάσεις

▼ Διαφορές από την εταιρική σχέση

▼ Διαφορές πνευματικής/βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

▼ Διαφορές από συμβάσεις τραπεζικών 

δανείων

▼ Διαφορές από συμβάσεις με 

ασφαλιστικές εταιρίες

▼ Διαφορές από χρηματιστηριακές 

συμβάσεις 


