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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Το Β.Ε.Α. στηρίζει τα Μέλη του στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών με το νέο νόμο
Διαμεσολάβησης».
Με τον νόμο 4640/2019 αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο της Διαμεσολάβησης, ως
εξωδικαστικού τρόπου επίλυσης των διαφορών ιδιωτών. Πρόκειται για έναν θεσμό, ο οποίος
εφαρμόζεται με επιτυχία στο εξωτερικό (Η.Π.Α., Ε.Ε., Αυστραλία, Τουρκία, Σιγκαπούρη
κ.α.). Τα μέρη μιας ιδιωτικής διαφοράς συμφωνούν να την επιλύσουν με συμφωνία
χρησιμοποιώντας ως βοηθό στις διαπραγματεύσεις τους έναν ανεξάρτητο, αμερόληπτο,
ουδέτερο και ειδικά εκπαιδευμένο προς τούτο τρίτο, τον Διαμεσολαβητή. Ο
Διαμεσολαβητής, είναι πρόσωπο κοινής επιλογής των μερών, δεν αποφασίζει, ούτε κρίνει τα
μέρη της διαφοράς, αλλά τα βοηθά με τρόπο ουσιαστικό και επί ίσοις όροις, να επιλύσουν τη
διαφορά τους με συμφωνία. Η συμφωνία αυτή έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο:
-

-

-

-

Οι διαφορές αστικού και εμπορικού δικαίου (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) μπορούν
να επιλυθούν εξωδικαστικά με τη Διαδικασία της Διαμεσολάβησης
Οι δικηγόροι, πριν την προσφυγή στα δικαστήρια, οφείλουν να ενημερώνουν
εγγράφως τους πελάτες τους για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της
διαφοράς με Διαμεσολάβηση.
Οι διαφορές οικογενειακού δικαίου, οι διαφορές που υπάγονται στην ύλη της
τακτικής διαδικασίας του Πρωτοδικείου για ποσά άνω των 30.000 Ευρώ και οι
διαφορές από συμβάσεις στις οποίες περιέχεται ρήτρα Διαμεσολάβησης, υπάγονται
στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης. Σε αυτή τα μέρη
ενημερώνονται από Διαμεσολαβητή (ο οποίος είναι κατ’ αρχήν κοινής τους
επιλογής) για τη Διαδικασία και τις βασικές της αρχές και διερευνούν το ενδεχόμενο
επίλυσης της διαφοράς με Διαμεσολάβηση. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν
προχωρούν στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, εφόσον δεν συμφωνήσουν ανοίγει
ο δρόμος για τη συζήτηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο. Χωρίς, όμως, την
Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν υπάρχει δυνατότητα συζήτησης της υπόθεσης
στο ακροατήριο του Δικαστηρίου για τις ανωτέρω διαφορές.
Τα μέρη της διαφοράς προσέρχονται στη διαδικασία αυτοπροσώπως – τα νομικά
πρόσωπα με τον νόμιμο εκπρόσωπό τους – και συνοδεύονται υποχρεωτικά από το
δικηγόρο τους.
Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης αποτελείται από κοινού και κατ’ ιδίαν
συναντήσεις του Διαμεσολαβητή με τα μέρη κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται

διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στη διαφορά και συζήτηση-διαπραγμάτευση με
τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή για την επίλυσή της.
- Η διαδικασία κατά κανόνα διαρκεί μια εργάσιμη ημέρα. Τα μέρη συμφωνούν με το
Διαμεσολαβητή για το χρόνο και τον τόπο όπου θα λάβει χώρα η Διαμεσολάβηση.
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις
δικασίμους και τα μέρη μπορούν να έχουν άμεση λύση στη διαφορά τους.
- Εφόσον τα μέρη επιλύσουν τη διαφορά τους, συντάσσεται πρακτικό με τους όρους
της συμφωνίας τους το οποίο μετά την κατάθεση από οποιοδήποτε μέρος στο
αρμόδιο Πρωτοδικείο έχει ισχύ δικαστικής απόφασης. Το παράβολο για την
κατάθεση στο Πρωτοδικείο κοστίζει 50 Ευρώ και δεν υπάρχουν άλλα έξοδα.
- Η αμοιβή του διαμεσολαβητή καταβάλλεται εξ ημισείας από τα μέρη και το κάθε
μέρος επιβαρύνεται με την αμοιβή του δικηγόρου του. Δεν υπάρχει υποχρέωση
καταβολής δικαστικού ενσήμου, τέλους απογράφου και λοιπών εξόδων τα οποία
επιβαρύνουν τα μέρη σε περίπτωση προσφυγής στα Δικαστήρια.
- Η Διαμεσολάβηση μπορεί να λάβει χώρα είτε πριν την προσφυγή στα Δικαστήρια
είτε μετά από αυτή.
- Η προσέλευση και η παραμονή των μερών στην κύρια διαδικασία της
διαμεσολάβησης είναι απολύτως εκούσια
- Η διαδικασία είναι απολύτως εχέμυθη και απόρρητη.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στηρίζει το θεσμό της Διαμεσολάβησης ήδη από το
2012 και το 2016 δημιούργησε Κέντρο Διαμεσολάβησης. Στο Κέντρο Διαμεσολάβησης
μπορείτε να ενημερωθείτε από το καταρτισμένο προσωπικό μας για τη Διαδικασία και τις
δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών σας μέσω της Διαμεσολάβησης. Επίσης
το Κέντρο Διαμεσολάβησης διαθέτει κατάλογο Διαμεσολαβητών, και μπορεί να σας ορίσει ή
να σας προτείνει Διαμεσολαβητή, για να αναλάβει την υπόθεσή σας. Τέλος διαθέτει άρτια
διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες, με πολύ προσιτό κόστος για τα μέλη (το κόστος
ενοικίασης των χώρων κατ’ αρχήν επιβαρύνει και τις δυο πλευρές), στις οποίες μπορείτε να
πραγματοποιήσετε τις Διαμεσολαβήσεις σας.

