
Υπάρχει πιο απλός τρόπος να λύνουμε

τις διαφορές μας; 

Γνωρίστε διαμεσολάβηση!

. Εθελοντική διαδικασία
Τα µέρη προσέρχονται µε τη δική τους ελεύθερη βούληση στη 
διαµεσολάβηση και µπορούν επίσης ελεύθερα να αποχωρήσουν 
από αυτήν.

. Τα µέρη αποφασίζουν το αποτέλεσµα
Τα µέρη έχουν τον έλεγχο για το αποτέλεσµα της διαδικασίας. Η 
διαµεσολάβηση µπορεί να µην καταλήξει απαραίτητα σε συµφω-
νία. Αν όµως καταλήξει, η λύση θα έχει δοθεί από τα ίδια τα µέρη. 
Μια λύση που θα εξυπηρετεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες τους.

. Ταχύτητα
Η πρακτική της διαµεσολάβησης στο εξωτερικό αποδεικνύει ότι οι 
περισσότερες διαµεσολαβήσεις που αφορούν σε απλές διαφορές 
επιλύονται εντός της ίδιας ηµέρας (µέσα σε 8 το πολύ ώρες) σε 
αντίθεση µε τις πολυετείς δικαστικές διαδικασίες.

. Ευέλικτη διαδικασία
Η διαµεσολάβηση είναι µια ευέλικτη διαδικασία. Άτυπη, χωρίς 
αυστηρούς κανόνες.

. ∆εν υπάρχουν νικητές & ηττηµένοι
Η διαµεσολάβηση έχει ως στόχο την ικανοποίηση των συµφερό-
ντων και των αναγκών και των δύο µερών. Με την επίτευξη συµ-
φωνίας δεν υπάρχουν νικητές και ηττηµένοι, όπως συµβαίνει µε 
µια δικαστική απόφαση.

. Οδηγεί στη διατήρηση καλών σχέσεων
Η συµφωνία που επιτυγχάνεται µε τη διαµεσολάβηση προσφέρε-
ται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπει να διατηρηθεί 
στο µέλλον µια επαγγελµατική ή/και  φιλική και βιώσιµη σχέση 
µεταξύ των µερών.

. Αµεροληψία
Ο διαµεσολαβητής είναι τρίτο πρόσωπο σε σχέση µε τα µέρη. Εί-
ναι ουδέτερος, ως προς τη διαφορά και τα µέρη, ανεξάρτητος και 
αµερόληπτος και δεν αντλεί κανένα απολύτως συµφέρον από το 
αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης. 

. Εµπιστευτικότητα
Η διαδικασία έχει εµπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται σε 
αυτήν πρακτικά. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι 
συµµετέχοντες δεσµεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο 
της διαδικασίας.

. Χαµηλό κόστος
Το κόστος της διαµεσολάβησης είναι σηµαντικά χαµηλότερο από 
αυτό της δικαστικής αντιδικίας λόγω των χαµηλότερων αµοιβών 
και της µικρής χρονικής διάρκειας της διαδικασίας.
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Ποιος είναι ο σκοπός του ΣΕ∆Ι; 

Ο Σύνδεσµος Ελλήνων ∆ιαµεσολαβητών είναι µια πρωτοβουλία διαµε-
σολαβητών από ολόκληρη την Ελλάδα, για την εδραίωση, ενίσχυση και 
προώθηση του θεσµού της διαµεσολάβησης. Συµµετέχει ενεργά στην 
προσπάθεια ενηµέρωσης της κοινωνίας για έναν νέο εναλλακτικό τρό-
πο επίλυσης των διαφορών, µε σκοπό η χρήση του νέου θεσµού, να 
εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών και να αποτελέσει εναλλακτική 
πρακτική των επιχειρήσεων της χώρας. 

Τί είναι η διαµεσολάβηση;

H διαµεσολάβηση είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης µιας δια-
φοράς. ∆εν υποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Απλά προσφέρει µια άλλη βάση, 
έναν άλλο τρόπο, µια άλλη προσέγγιση επίλυσης των διαφορών µας.

Ποιοι συµµετέχουν στη διαµεσολάβηση;

Συµµετέχουν υποχρεωτικά ο διαµεσολαβητής, τα µέρη της διαφοράς και 
οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ποιος µπορεί να είναι διαµεσολαβητής; 

Ο διαµεσολαβητής είναι πάντα ένας ανεξάρτητος, ουδέτερος και αµερό-
ληπτος τρίτος, µε ειδική κατάρτιση, διαπιστευµένος από το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης, ο οποίος βοηθά τα µέρη να βρούνε µια αµοιβαία αποδεκτή 
λύση στη µεταξύ τους διαφορά. 

Αποφασίζει ο διαµεσολαβητής τη λύση; 

Όχι! Ο διαµεσολαβητής δεν προτείνει και δεν επιβάλλει τη λύση της 
διαφοράς. Ούτε βέβαια εκδίδει απόφαση. Ο ρόλος του είναι να διευκο-
λύνει τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των µερών, ώστε να καταλήξουν σε 
µια συµφωνία που θα εξυπηρετεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες τους.

Ποιος επιλέγει τον διαµεσολαβητή;

Τον επιλέγουν από κοινού τα µέρη µιας διαφοράς. Τα ονόµατα των δια-
µεσολαβητών είναι αναρτηµένα στο ∆ηµόσιο Κατάλογο ∆ιαπιστευµένων 
∆ιαµεσολαβητών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων, αλλά και στα Πρωτοδικεία της χώρας.

Ποιες διαφορές µπορούν να επιλυθούν µε διαµεσο-
λάβηση;

Όλες οι ιδιωτικές διαφορές, όπως αστικές, εµπορικές, τραπεζικές, µισθω-
τικές, κτηµατικές, κατασκευαστικές, εργατικές, οικογενειακές, καταναλω-
τικές, πνευµατικής ιδιοκτησίας, ζητήµατα διατροφής και περιουσίας κλπ. 
∆εν µπορούν να επιλυθούν ζητήµατα που ρυθµίζονται από διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου. Τέλος, είναι απαραίτητο τα µέρη που συµµετέ-
χουν στη διαµεσολάβηση να µπορούν να διαθέσουν το αντικείµενο της 
διαφοράς τους.

Ποια είναι η ισχύς της συµφωνίας που ολοκληρώνει 
µια επιτυχηµένη διαµεσολάβηση;

Όταν η διαµεσολάβηση καταλήξει σε αµοιβαία αποδεκτή συµφωνία, 
αυτή αποτυπώνεται εγγράφως. Αφού την υπογράψουν ο διαµεσολαβη-
τής, τα µέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, το πρακτικό κατατίθεται 
στο πρωτοδικείο της περιοχής όπου έγινε η διαµεσολάβηση. Με την κα-
τάθεσή του το πρακτικό αποτελεί πλέον εκτελεστό τίτλο. 

Αν η διαµεσολάβηση δεν καταλήξει σε συµφωνία  
έχουν τα µέρη το δικαίωµα να προσφύγουν στα δι-
καστήρια;

Ασφαλώς. Η διαµεσολάβηση µπορεί να λάβει χώρα πριν ή και µετά την 
έναρξη δικαστικών ενεργειών από τα µέρη. Αν τα µέρη της διαµεσολά-
βησης δεν καταλήξουν σε συµφωνία, µπορούν να επιλύσουν τη διαφορά 
τους στο δικαστήριο ή και να συνεχίσουν τις δικαστικές διαδικασίες που 
ενδεχοµένως είχαν ξεκινήσει.

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Αν η διαµεσολάβηση δεν καταλήξει σε συµφωνία, 
µπορούν όσα ειπώθηκαν από τα µέρη κατά τη διάρ-
κειά της, να προσκοµισθούν ως αποδεικτικά στοιχεία 
σε µια µελλοντική δίκη;

Όχι. Η διαδικασία της διαµεσολάβησης είναι απόρρητη και εµπιστευτική. 
Με ελάχιστες εξαιρέσεις (κανόνες δηµοσίας τάξεως, εξασφάλιση προστα-
σίας ανηλίκων, αποφυγή κινδύνου για τη σωµατική ακεραιότητα ή ψυχική 
υγεία προσώπου), όσα στοιχεία προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δια-
µεσολάβησης δεν µπορούν να προσκοµισθούν σε µια µελλοντική δίκη. 
Επίσης, ο διαµεσολαβητής και όσοι συµµετείχαν στη διαµεσολάβηση δεν 
είναι δυνατό να εξετασθούν ως µάρτυρες σε σχέση µε όσα ειπώθηκαν και 
έγιναν κατά τη διάρκειά της.

Πώς µπορώ να µάθω περισσότερα για τη διαµεσολά-
βηση;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη διαµεσολάβηση µπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσµου Ελλήνων ∆ιαµεσολαβητών, 
να στείλετε µήνυµα στο info@sedi.gr ή να απευθυνθείτε σε έναν από τους 
διαπιστευµένους διαµεσολαβητές-µέλη του συνδέσµου.
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