
Ο κ. Σπύρος Αντωνέλος, Διαμεσο-

λαβητής-Δικηγόρος, αναλύει τον θεσμό

της Διαμεσολάβησης και παρουσιάζει

τα προτερήματα και τα οφέλη της στην

επίλυση διαφορών σε σχέση με μια

δικαστική διαδικασία.

1. Τι είναι η Διαμεσολάβηση και

ποιο είναι το πεδίο της;

Είναι διαδικασία εξωδικαστικής επί-

λυσης ιδιωτικών και εμπορικών δια-

φορών, στην οποία οι εμπλεκόμενοι

σε μία διαφορά (ιδιώτες, επαγγελμα-

τίες, έμποροι, επιχειρήσεις) μαζί με

τους δικηγόρους τους υποβοηθούνται

να εντοπίσουν, μέσα από διαπραγμά-

τευση, μία αμοιβαία αποδεκτή από

αυτούς λύση της. Υποβοηθούνται ισό-

τιμα από έναν ειδικό στις διαπραγμα-

τεύσεις, το δίκαιο και την ψυχολογία,

τον Διαμεσολαβητή. Δεν εφαρμόζεται

σε διαφορές με το Ελληνικό Δημόσιο.

2. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή;

Τα εμπλεκόμενα στη διαφορά μέρη

(η επιχείρηση μέσω του νομίμου εκ-

προσώπου της), οι δικηγόροι τους και

ο κοινής επιλογής Διαμεσολαβητής.

3. Πώς πραγματοποιείται η Δια-

μεσολάβηση, πού βρίσκω Διαμεσο-

λαβητή και πώς συμβάλλει;

Η Διαμεσολάβηση πραγματοποιεί-

ται σε στάδια, είναι ωστόσο συνολικά

μία ιδιαίτερα σύντομη διαδικασία.

α) Ξεκινά με ενημέρωση των μερών

και των δικηγόρων τους για τη φύση

και τα βήματα της Διαμεσολάβησης

από τον Διαμεσολαβητή.

β) Ακολουθεί η σύναψη συμφωνη-

τικού για την υπαγωγή της διαφοράς

τους στη Διαμεσολάβηση, με την οποία

συμφωνούν, μεταξύ άλλων, σε ποια

ημερομηνία κοινής διαθεσιμότητας επι-

θυμούν να γίνει η Διαμεσολάβηση.
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Διαμεσολάβηση: Mία λύση για όλους

Οικονομικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος

T
ο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τις προοπτικές που παρουσιάζει

στη χώρα μας η εναλλακτική επίλυση των διαφορών, αποτελεί μέλος του Οργανισμού Προώθησης

Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ).

Το ΟΕΕ συνεργάζεται ήδη με τους υπόλοιπους 19 θεσμικούς εκπροσώπους της οικονομικής και της

επιστημονικής ζωής του τόπου, για να καταστήσει γνωστό και να διαδώσει το σύγχρονο και αποτελεσματικό

σύστημα επίλυσης των διαφορών.

Οι οικονομολόγοι, με την κατάλληλη κατάρτιση στους πιστοποιημένους Φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαμεσολαβητών και την τελική διαπίστευση και ανάρτησή τους στον επίσημο κατάλογο διαμεσολαβητών, το

οποίο προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου σε προφορική και γραπτή δοκιμασία από την Επιτροπή

Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών ΥΔΔΑΔ και την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή.



γ) Στο τρίτο βήμα, πραγματοποιείται η κυρίως

διαδικασία της Διαμεσολάβησης, κατά την οποία τα

μέρη και οι Δικηγόροι τους διαπραγματεύονται κατά

τη διάρκεια μίας ημέρας την εύρεση μίας κοινά απο-

δεκτής λύσης στη διαφορά τους, με τη βοήθεια του

Διαμεσολαβητή.

Εκείνος, χωρίς να παίρνει θέση υπέρ του ενός ή

του άλλου και διατηρώντας την ουδετερότητά του,

όπως έχει εκπαιδευτεί, τους βοηθά, συμβάλλοντας

ενδεικτικά:

– στη διεξαγωγή μίας ισότιμης, παραγωγικής και

αποτελεσματικής διαδικασίας, η οποία πραγ-

ματοποιείται με κοινές συναντήσεις όλων στην

ίδια αίθουσα και κατ’ ιδίαν συναντήσεων του

Διαμεσολαβητή με κάθε πλευρά και τον δικηγόρο

της σε χωριστές αίθουσες,

– στην αποφόρτιση των εντάσεων,

– στην αποτελεσματική και μη συναισθηματικά

φορτισμένη μεταφορά και εξέταση προτάσεων

και αντιπροτάσεων μεταξύ των μερών, καθώς

και

– στη σταδιακή διαφορετική προσέγγιση του

προβλήματος υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων

που προέκυψαν.

Τα μέρη και οι δικηγόροι βρίσκουν Διαμεσολαβητή,

ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει

ολοκληρώσει επιτυχώς ειδική εκπαίδευση και διπλές

εξετάσεις, σε σχετικό δημόσιο πίνακα που βρίσκεται

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δι-

καιοσύνης www.ministryofjustice.gr

4. Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο της Διαμε-

σολάβησης στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.;

Η Διαμεσολάβηση είναι πανευρωπαϊκός και πα-

γκόσμιος θεσμός, ιδιαίτερα διαδεδομένος στο εμπόριο,

που θεσπίστηκε με την Οδηγία 2008/52/ΕΚ και στην

Ελλάδα με τον νόμο 3898/2010. Περιλαμβάνεται

στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 214Γ).

5. Σε τι διαφέρει ως προς τα Δικαστήρια;

Η Διαμεσολάβηση είναι, σε αντίθεση με τα δημόσια

ακροατήρια των Δικαστηρίων, μία διαδικασία απόρ-

ρητη, απαλλαγμένη από έξοδα όπως επιδόσεων, το-

κισμού των απαιτήσεων, δικαστικού ενσήμου και

από πολύμηνες ή πολυετείς αναμονές. Τα μέρη μίας
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διαφοράς γίνονται οι πρωταγωνιστές της επίλυσής

της. Επίσης, είναι δυναμική διαδικασία, δεδομένου

ότι τα μέρη, με τη διαρκή συμβουλή των δικηγόρων

τους, αναπροσαρμόζουν τις προτάσεις και αντιπρο-

τάσεις μεταξύ τους, αναλόγως των βημάτων καλής

θέλησης που διαπιστώνουν.

Οδηγεί σε συμφωνία που διαμορφώνουν τα μέρη,

αποτυπώνουν οι δικηγόροι τους και εντάσσεται σε

ένα τελικό πρακτικό του Διαμεσολαβητή, με το οποίο

διαπιστώνει την επιτυχία της διαδικασίας.

6. Πόσο δεσμευτική είναι η συμφωνία που προ-

κύπτει από Διαμεσολάβηση;

Το πρακτικό επιτυχίας της Διαμεσολάβησης (βλ.

ερώτηση 5.), υπό απλές προϋποθέσεις, την πληρωμή

παραβόλου 100 ευρώ και την κατάθεσή του στο

τοπικό Πρωτοδικείο από τον Διαμεσολαβητή, αποκτά

άμεσα αυξημένη δεσμευτική ισχύ («εκτελεστότητα»),

όπως αυτή μίας δικαστικής απόφασης ή μίας διαταγής

πληρωμής.

Η αυξημένη αυτή ισχύς επιτρέπει, αν δεν τηρηθεί

η συμφωνία των μερών, να προβούν αυτά απευθείας

σε αναγκαστική εκτέλεση.

7. Ποια είναι τα κόστη της Διαμεσολάβησης;

Κάθε μέρος καταβάλλει την αμοιβή του δικηγόρου

του και τη μισή αμοιβή του Διαμεσολαβητή. Εκδίδεται

νόμιμο παραστατικό. Επίσης, αν τα μέρη το αποφα-

σίσουν, μοιράζονται το κόστος του παραβόλου κα-

τάθεσης που προαναφέρθηκε (βλ. ερώτηση 6).

8. Γιατί η Διαμεσολάβηση συμφέρει τις επιχειρήσεις

και τους εμπόρους/ελεύθερους επαγγελματίες;

Εκτός από τη συντομία, τα χαμηλότερα κόστη σε

σχέση με μία δικαστική αντιδικία και το απόρρητο

της Διαμεσολάβησης, που δεν εκθέτει δημοσίως τα

προβλήματα μίας εταιρείας/ενός επαγγελματία ή

μίας συνεργασίας, η Διαμεσολάβηση επιτρέπει στα

μέρη της διαφοράς να ορίσουν τη λύση της και να

συνδιαμορφώσουν τις παραμέτρους της (χρόνο, δό-
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σεις, ποσά, ανταλλάγματα), λαμβάνοντας υπόψη

τους τις οικονομικές και λοιπές τους δυνατότητες,

τις σχέσεις τους και τις πρακτικές τους ανάγκες.

9. Από την εμπειρία σας, πόσες Διαμεσολαβήσεις

έχουν γίνει πανελλαδικά και τι είδους;

Έχουν γίνει την τελευταία τριετία, κατά την οποία

πραγματοποιούνται στην πράξη Διαμεσολαβήσεις

στην Ελλάδα (γιατί ως το καλοκαίρι του έτους 2013

απουσίαζε ο δημοσιευμένος από του Υπουργείο Δι-

καιοσύνης Πίνακας Διαμεσολαβητών), περισσότερες

των 100 Διαμεσολαβήσεων.

Εκ πείρας σας καταθέτω ότι οι κυριότερες διαφορές

στις οποίες την εφαρμόζουμε σήμερα είναι αυτές

μεταξύ εταιρειών και των προμηθευτών τους, οι δια-

φορές μεταξύ συνεταίρων, οι οικογενειακές διαφορές

πλην κάποιων εξαιρέσεων, οι οφειλές προς τράπεζες

ή άλλες διαφορές οφειλετών-πιστωτών, αυτές μεταξύ

ιδιοκτητών-ενοικιαστών ιδιωτικών ή εταιρικών ακι-

νήτων, οι διαφορές από κακή εκτέλεση συμβάσεων

ή διαφορές για εμπορικά σήματα.

Αυτός ο αριθμός και η ευρύτητα Διαμεσολαβήσεων

είναι μία πολύ ενθαρρυντική αρχή, αν αναλογιστούμε

όλες τις δυσκολίες που διένυσε συνολικά η χώρα

μας τα τελευταία έτη.

Με χαροποιεί το γεγονός ότι το Ο.Ε.Ε., μέσα από

το παρόν έντυπό του, από την ιστοσελίδα του και τη

δυναμική συμμετοχή του στον Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.

(www.opemed.gr), τον νεοσύστατο Οργανισμό προ-

βολής της Διαμεσολάβησης από τα Επιμελητήρια

και άλλους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς,

μετά από πρωτοβουλία του τέως Γ.Γ. του Υπουργείου

Δικαιοσύνης κου Νικόλα Κανελλόπουλου, παρέχει

στη Διαμεσολάβηση αποτελεσματική προβολή, προς

όφελος των μελών του.

10. Γιατί χαρακτηρίζετε τη Διαμεσολάβηση ερ-

γαλείο όχι μόνο διαχείρισης αλλά και πρόληψης

διαφορών;

Γιατί η Διαμεσολάβηση, σε μία ειδική μορφή της

που ονομάζεται «Διαμεσολάβηση στον χώρο εργα-

σίας» (workplace mediation), εφαρμόζεται από ειδικά

μετεκπαιδευμένους Διαμεσολαβητές, όπως εγώ, και

ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης διενέξεων σε

αρχικό στάδιο, όπως αυτές μεταξύ συνεταίρων, συ-

νεργατών, Διευθυντών Τμημάτων ή των μελών μίας

ομάδας ή ενός γραφείου, οι οποίες βρίσκονται σε

εξέλιξη επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοση όλων,

χωρίς ωστόσο να έχουν αποκτήσει ακόμα νομική

υπόσταση και να έχουν οι εμπλεκόμενοι απευθυνθεί

σε δικηγόρο.

Πολλά πρακτικά παραδείγματα αξιοποίησης της

Διαμεσολάβησης θα βρουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε. στην

ανωτέρω ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., στην οποία

αρθρογραφώ τακτικά, και στην ανωτέρω ιστοσελίδα

της εταιρείας Διαμεσολαβητών RESOLVE, της οποίας

είμαι εταίρος, όπου πραγματοποιούμε Διαμεσολα-

βήσεις τακτικά.

Κλείνοντας, θέλω να σημειώσω ότι τους επόμενους

μήνες θα ακολουθήσει εκδήλωση προβολής της Δια-

μεσολάβησης στα μέλη του Ο.Ε.Ε. σε συνεργασία με

το Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. και προσκαλώ τα μέλη του Ο.Ε.Ε. να

απευθύνουν τα ερωτήματά τους ή υποθέσεις τους

ιδιωτικού δικαίου που τα απασχολούν, ώστε στην εν

λόγω εκδήλωση να αποτελέσουν αντικείμενο σχο-

λιασμού από εμένα και από τους λοιπούς συντελεστές

αυτής. 
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