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1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση του θεσµού της 

διαµεσολάβησης στην Ελλάδα και των δυνατοτήτων που προσφέρει αυτή ως µέσο επίλυσης 

εµπορικών διαφορών. Αφού γίνει µια µικρή ιστορική αναδροµή στην γέννηση και ανάπτυξη 

του θεσµού παγκοσµίως θα συνεχίσουµε µε την ερµηνεία των όρων της διαµεσολάβησης και 

του διαµεσολαβητή αλλά και τις αρχές που διέπουν τη διαδικασία. Έπειτα θα δούµε τα οφέλη 

του θεσµού στις εµπορικές υποθέσεις και θα παρουσιάσουµε εν συντοµία τον τρόπο 

διεξαγωγής της. Η επόµενη ενότητα θα αναλύσει τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη του 

θεσµού αλλά και κάποια µειονεκτήµατα που δύναται να προκύψουν από την εφαρµογή του. 

Η ανάλυση θα συνεχίσει παρουσιάζοντας τον ρόλο της διαµεσολάβησης στην Ελλάδα της 

οικονοµικής κρίσης και κάποιων στατιστικών δεδοµένων από την εφαρµογή του θεσµού σε 

άλλες χώρες της Ευρώπης. Τέλος, µέσω µιας συνοπτικής σύγκρισης της διαµεσολάβησης µε 

την δικαστική επίλυση των διαφορών αλλά και µιας γενικής εκτίµησης της εργασίας θα 

καταλήξουµε στα συµπεράσµατα αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα ή όχι του θεσµού. 

Είναι γνωστό τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στο νοµικό κόσµο της χώρας το σοβαρότατο 

πρόβληµα της µεγάλης καθυστέρησης απονοµής της δικαιοσύνης από τα τακτικά δικαστήρια 

έως την οριστική τελεσιδικία τους1. 

Η υπερφόρτωση των δικαστηρίων οδηγεί σε ασφυξία τα κρατικά συστήµατα απονοµής 

δικαιοσύνης, σε συσσώρευση των υποθέσεων που έχει ως αποτέλεσµα την παράταση των 

διαδικασιών και κατά συνέπεια την αύξηση των εξόδων των διαδίκων ενώ η µακρά διάρκεια 

της δίκης οδηγεί ορισµένες φορές εν τοις πράγµασι σε αρνησιδικία2. Υπό αυτές τις συνθήκες 

ανακύπτει η αναγκαιότητα για αναζήτηση και λήψη αποτελεσµατικών µέτρων 

αναδιοργάνωσης της δικαιοσύνης και απλούστευσης των διαδικασιών προκειµένου να 

απελευθερωθεί το δικαστικό σύστηµα, δηλαδή µια εναλλακτική µέθοδος επίλυσης των 

δικαστικών υποθέσεων. 

                                                
1 Ιωάννης Βαρότσος, (2014), Η Διαµεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, 

LEADINGΕΑΣΕ, σελ. 1, http://www.varotsoslaw.gr/uploads/pdf/LEADING.pdf 

2 Χαµηλοθώρης Ι., (2000), Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Ιδιωτικών Διαφορών, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 

Αθήνα, σελ. 11. 
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Αυτή ακριβώς η κατάσταση ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προβληµατισµό, και την 

οδήγησε τον Οκτώβριο του 2004 στην υποβολή µιας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου η οποία έχει τον τίτλο «Οδηγίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και 

εµπορικές υποθέσεις»3.	 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση της 

Οδηγίας και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «1.1 Στόχος» και στο υποκεφάλαιο 

«1.1.1. Καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη»:	

«Η καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης, στον οποίο τα άτοµα και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εµφανίζονται ή να 

αποθαρρύνονται από την άσκηση των δικαιωµάτων τους λόγω της ασυµβατότητας ή της 

πολυπλοκότητας των νοµικών και διοικητικών συστηµάτων στα κράτη µέλη. Η έννοια της 

πρόσβασης στη δικαιοσύνη πρέπει στο συγκεκριµένο πλαίσιο να περιλαµβάνει την 

προώθηση της προσφυγής σε δέουσες διαδικασίες επίλυσης των διαφορών για τα άτοµα και 

τις επιχειρήσεις και όχι µόνο την πρόσβαση στο δικαστικό σύστηµα»4. 

Έτσι, δηµιουργείται ο θεσµός της διαµεσολάβησης, ο οποίος δηµιουργεί µια νέα τάξη 

πραγµάτων και διευρύνει το φάσµα των επιλογών για την επίλυση των αστικών και 

εµπορικών υποθέσεων τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο ελληνικό γίγνεσθαι. 

	

	

	

	 	

                                                
3 COM(2004) 718 τελικό, http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/COM2004 (718) τελικό.pdf 
4 COM(2004) 718 τελικό, Αιτιολογική Έκθεση, 1.1 Στόχος, 1.1.1. Καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σελ. 2, 
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/COM2004 (718) τελικό.pdf 
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2.	IΣΤΟΡΙΚΗ	ΑΝΑΔΡΟΜΗ	

Η διαµεσολάβηση µε τη σύγχρονη εκδοχή της είναι θεσµός που αναπτύχθηκε πρώτα στις 

ΗΠΑ και παρόλο που ο θεσµός ήταν αντικείµενο θεωρητικής και πρακτικής επεξεργασίας 

ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70, έχει εξαπλωθεί ταχύτατα ιδίως τα τελευταία χρόνια, 

µε αποτέλεσµα σε πολλές πολιτείες πάνω από 60% των δικαστικών υποθέσεων να επιλύονται 

µε τη διαµεσολάβηση. Την ίδια µέθοδο επίλυσης των διενέξεων ακολουθεί και το Ηνωµένο 

Βασίλειο µε ποσοστό επιτυχίας 85% αλλά και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη5.  

Οι τεχνικές διαµεσολάβησης χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη εδώ και πολλούς αιώνες, όµως 

παρόλο που πρόκειται για µία ταχεία, ευέλικτη και µη δαπανηρή µέθοδο η θεσµοθέτησή της 

ως µηχανισµός επίλυσης διαφορών στα ευρωπαϊκά κράτη µέλη χρονολογείται µόλις µερικές 

δεκαετίες και σε ορισµένες περιπτώσεις µόνο µερικά χρόνια. Ως εκ τούτου, η 

διαµεσολάβηση ως µέθοδος επίλυσης διαφορών εξακολουθεί να αναπτύσσεται και οι 

νοµοθετικές διαδικασίες βρίσκονται εν µέσω διαδικασιών θέσπισης κατάλληλων κανόνων. 

Ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη υιοθετήσει τη διαµεσολάβηση, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο 

που αναφέρθηκε πιο πάνω και οι Κάτω Χώρες γεγονός που προσφέρει πολύτιµες 

πληροφορίες σχετικά µε τους παράγοντες επιτυχίας της διαµεσολάβησης τόσο ως θεσµικό 

όργανο όσο και σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση. Η Ελλάδα µετέφερε την οδηγία στο εθνικό 

της δίκαιο µεταξύ των πρώτων, χρονικά, κρατών µε το Ν.3898/16.12.2010 υπό τον τίτλο 

«ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»6. 

Η διαµεσολάβηση αποτελεί ένα παγκόσµιο µέσον και κερδίζει όλο και περισσότερο χώρο 

στο πεδίο των δικαστικών διαφορών. Είναι άλλωστε γεγονός πως η διατήρηση φιλικής 

σχέσης, η αναζήτηση λύσης αµοιβαίου οφέλους και ο ειρηνικός τρόπος διεξαγωγής της 

διαµεσολάβησης παραπέµπουν στις µεγάλες αρχές όλων των θρησκειών και των 

φιλοσοφικών συστηµάτων, από καταβολής Κόσµου7. 

  

                                                
5 Τίτσιας Δ., (2010), «Η Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις» Μια θετική πρόκληση για το 
δικαιϊκό µας σύστηµα γενικά και για το δικηγορικό λειτούργηµα ειδικότερα, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ, Τεύχος 
2010Γ, σελ.412-413, https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2014/01/201401040017075769.pdf 
6 Αντωνέλος Σ. και Πλέσσα Ε., (2014), Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, Εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 22 
7 Κωτσάκη Κ., (2017), Η Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, https://www.eledi.gr/wp-
content/uploads/2015/10/Η-Διαµεσολάβηση.pdf, https://eledi.gr/category/άρθρα/ 
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3.	Ο	ΘΕΣΜΟΣ	ΤΗΣ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ	

Η διαµεσολάβηση αποτελεί µία από τις εναλλακτικές µεθόδους-εργαλεία για την επίλυση 

διαφορών εµπορικής, αστικής και ποινικής φύσης και ίσως είναι και η πιο δηµιουργική απ’ 

όλες καθώς ξεπερνά τα τυποποιηµένα χαρακτηριστικά µιας δικαστικής επίλυσης όσον αφορά 

την διαδικασία και την αντιδικία. Ως στόχο έχει την αναζήτηση µιας συµβιβαστικής και 

βιώσιµης λύσης µιας διαφοράς µέσω κοινά αποδεκτής διαδικασίας, σε ουδέτερο τόπο, σε 

βραχύ χρόνο και µε τη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου.8 

Η διαδικασία αυτή είναι εποικοδοµητική και δίνει την δυνατότητα στα αντιµαχόµενα µέρη 

να αναπτύξουν την προσωπική τους θέση απέναντι στη διαµάχη και επίσης η εκούσια 

υπαγωγή σε αυτήν καθώς και η πρόθεση ανεύρεσης λύσης από τα ίδια τα µέρη δηµιουργεί 

την προσδοκία της αντικειµενικής δικαιοσύνης9. 

«Πρόκειται για τις λεγόµενες “win–win situations”, όπου µε την επίλυση της διαφοράς έχουν 

όφελος και οι δύο πλευρές. Στη διαδικασία αυτή κεντρικό ρόλο κατέχει ο διαµεσολαβητής, ο 

οποίος, λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών που χρησιµοποιεί, ενεργεί ως καταλύτης και επιτρέπει 

την επίλυση της διαφοράς, ακόµα και όταν οι προηγηθείσες διαπραγµατεύσεις, είτε µεταξύ 

των ίδιων των µερών είτε µεταξύ των δικηγόρων τους, έχουν αποτύχει. Όπως η διεθνής 

εµπειρία έχει δείξει, η διαµεσολάβηση, όταν διενεργείται από ειδικά εκπαιδευµένο και 

έµπειρο διαµεσολαβητή, επιτρέπει στα µέρη να εξαλείψουν τα εµπόδια της µεταξύ τους 

επικοινωνίας, να συζητήσουν τα θέµατα που τους απασχολούν, να λύσουν παρεξηγήσεις, να 

καθορίσουν τα βασικά συµφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν τα πεδία συµφωνίας και 

να ενσωµατώσουν τη συµφωνία τους σε κοινό κείµενο»10.	

                                                
8 Αρτινοπούλου Β., (2015), Εξώδικη Επίλυση. Η µορφή της νοµικής διαµεσολάβησης στην Ελλάδα, Αθήνα, σελ. 
1, https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMC261/Β.Αρτινοπούλου.Εξώδικη Επίλυση.Η 
µορφή της νοµικής διαµεσολάβησης στην Ελλάδα.pdf 
9 Dr Steffek Felix, (2012), Mediation in the European Union: An Introduction, Cambridge,  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivl
fXSvsfoAhUhwsQBHXj7Dd8QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fe-
justice.europa.eu%2FfileDownload.do%3Fid=b3e6a432-440d-4105-b9d5-29a8be95408f&usg=AOvVaw089no-
_X  
10 Ελληνικό Κέντρο Διαµεσολάβησης και Διαιτησίας, https://www.hellenic-
mediation.gr/diamesolavhsh/perigrafh-diamesolavhshs 
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3.1	ΟΡΙΣΜΟΣ	ΚΑΙ	ΕΡΜΗΝΕΙΑ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ	

Πως ορίζεται λοιπόν η διαµεσολάβηση και ποιά είναι η έννοιά της σύµφωνα µε το 

Ν.3898/2010; 

Η διαµεσολάβηση γίνεται αντιληπτή ως µία (εξωδικαστική) µέθοδος επίλυσης των διαφορών 

µε τη συµβολή του διαµεσολαβητή που κατέχει ουδέτερο ρόλο και επικουρεί τα 

αντιµαχόµενα µέρη να έρθουν σε µία κοινώς αποδεκτή συµφωνία. «Κατά τη διάρκεια της 

διαµεσολάβησης, ο διαµεσολαβητής είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή µίας εκούσιας, 

ευέλικτης, µη επικριτικής αλλά δηµιουργικής (διαλογικής) διαδικασίας ενώ τα εµπλεκόµενα 

µέρη είναι εκείνα που είναι υπεύθυνα για το αποτέλεσµα, την επίτευξη δηλαδή της συµφωνίας 

επίλυσης της µεταξύ τους διαφοράς»11. 

Σε αυτόν τον προσανατολισµό κινείται η Οδηγία 2008/52/ΕΚ αλλά και ο Ν.3898/2010 ο 

οποίος στο άρθρο 4 περ. β ορίζει: «Ως διαµεσολάβηση νοείται διαρθρωµένη διαδικασία 

ανεξαρτήτως ονοµασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα µέρη µιας διαφοράς επιχειρούν 

εκουσίως να επιλύσουν µε συµφωνία τη διαφορά αυτή µε τη βοήθεια διαµεσολαβητή». 

Ακόµη, στην ορισµό της διαµεσολάβησης συµπληρώνεται η επεξήγηση από τον 

Ν.4640/2019 που σκοπό έχει την ρύθµιση του θεσµού της διαµεσολάβησης στις αστικές και 

εµπορικές υποθέσεις αλλά και την περαιτέρω εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ, χωρίς όµως η επεξήγηση αυτή να επηρεάζει την 

ερµηνεία του ορισµού: «Ως διαµεσολάβηση, νοείται µια διαρθρωµένη διαδικασία 

ανεξαρτήτως ονοµασίας µε βασικά χαρακτηριστικά την εµπιστευτικότητα και την ιδιωτική 

αυτονοµία, στην οποία δύο ή περισσότερα µέρη επιχειρούν εκουσίως, µε καλόπιστη 

συµπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν µε συµφωνία µία διαφορά τους µε τη 

βοήθεια διαµεσολαβητή»12. 

 

Και οι δύο παραπάνω ορισµοί ερµηνεύονται ως εξής: 

                                                
11 Αντωνέλος Σ. και Πλέσσα Ε., (2014), Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, Εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 27 
12 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/580509/nomos-4640-2019 
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α) Πρόκειται για µια διαρθρωµένη διαδικασία επίλυσης διαφορών κατά την έννοια ότι ναι 

µεν κινείται εντός οριοθετηµένου πλαισίου κανόνων, αλλά δεν χάνει την ευέλικτη και 

δηµιουργική της προσέγγιση. 

β) Πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµεσολάβηση έχουν τα εµπλεκόµενα µέρη αφού µε δική 

τους πρωτοβουλία και προσπάθεια επιχειρούν να καταλήξουν σε µια συναινετική λύση  

πράγµα που σηµαίνει ότι η απόφαση για την τύχη της κάθε διαφοράς ανήκει αποκλειστικά 

και µόνο στα ίδια. 

γ) Στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν.3898/2010 αναφέρεται στο άρθρο 3 ότι «Η αρχή της 

ελευθερίας των µερών,  ως βασική αρχή του θεσµού της διαµεσολάβησης, προϋποθέτει ότι τα 

µέρη έχουν σαφή και πλήρη γνώση της διαφοράς τους κατά τις πραγµατικές και νοµικές 

διαστάσεις της ώστε να µπορούν να συµφωνήσουν για την υπαγωγή στη διαδικασία αυτή». Το 

χαρακτηριστικό της εκούσιας διαµεσολάβησης είναι πολύ σηµαντικό για τα διάδικα µέρη 

καθώς επιλέγουν τα ίδια την µέθοδο επίλυσης της διαφοράς τους, φέρουν την ευθύνη της 

διαδικασίας και µπορούν να την οργανώσουν όπως επιθυµούν. 

δ) Τα µέρη διαλέγοντας την διαµεσολάβηση έρχονται µε πρόθεση να επιλύσουν την διαφορά 

καταλήγοντας σε συµφωνία. Ο διαµεσολαβητής είναι παρών ώστε να βοηθήσει τους 

εµπλεκόµενους να εντοπίσουν και να προσδιορίσουν, βάσει των συµφερόντων τους, τα 

σηµεία στα οποία συµφωνούν. Όπως πολύ ωραία έχει διατυπώσει η Hesha Abrams στο 

βιβλίο της «Δεν υπάρχει ένα σωστό και ένα λάθος, υπάρχουν µόνο προοπτικές, 

προσωπικότητες και θέσεις και η κάθε συµφωνία προσδιορίζεται από της ιδιαιτερότητες των 

παραγόντων αυτών στη συγκεκριµένη διαφορά»13. Ωστόσο, ακόµα και αν δεν επέλθει 

συµφωνία, θα ήταν άδικο να κατακρίνει κανείς την διαδικασία της διαµεσολάβησης ως 

αποτυχηµένης ολοκληρωτικά καθώς µέσω της διαδικασίας αυτής µπορεί να επιτεύχθηκαν 

άλλα πράγµατα όπως αποκατάσταση επικοινωνίας των µερών και να άνοιξε ο δρόµος για 

κάποια µελλοντική συµφωνία. 

ε) Τέλος, η παρουσία του διαµεσολαβητή είναι επικουρική ως προς τα µέρη που έχουν την 

διαφορά και πολλές φορές καθοριστική, αφού εφαρµόζοντας της δεξιότητές του, 

ξετυλίγοντας τις διαπραγµατευτικές του ικανότητες αλλά και αναπτύσσοντας ένα κλίµα 

διαλόγου µπορεί να συµβάλλει στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας της διαµεσολάβησης. 

                                                
13 Αντωνέλος Σ. και Πλέσσα Ε., (2014), Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, Εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 33 
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3.2	ΟΡΙΣΜΟΣ	ΚΑΙ	ΡΟΛΟΣ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ	

Ουσιώδες λοιπόν γνώρισµα της διαµεσολάβησης είναι η συµµετοχή ενός ουδέτερου τρίτου 

σε σχέση µε τους διαδίκους προσώπου, του διαµεσολαβητή, που µε την παρουσία του 

διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ τους, ώστε εκείνοι να καταλήξουν ιδανικά σε µία 

κοινή λύση της διαφοράς τους. 

Ο ορισµός που δίνεται στο άρθρο 4 περ. γ του Ν.3898/2010 είναι: «Ως διαµεσολαβητής 

νοείται τρίτο σε σχέση µε τους διαδίκους πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει 

διαµεσολάβηση µε κατάλληλο, αποτελεσµατικό και αµερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του 

τρόπου µε τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαµεσολάβηση». Αυτό 

σηµαίνει ότι ο ρόλος του διαµεσολαβητή είναι ουδέτερος και καταλυτικός και µε αξιοπιστία 

και διαπραγµατευτικές ικανότητες θα πρέπει να βοηθήσει στην επικοινωνία και στην 

γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ των µερών µε σκοπό πάντα την καλή έκβαση της 

διαµεσολάβησης που σηµαίνει επίτευξη από κοινού συµφωνίας.  

Ας δούµε πιο αναλυτικά των ρόλο και τα καθήκοντα του διαµεσολαβητή: 

Ο διαµεσολαβητής δεν εκφράζει την άποψή του, παρά µόνο όταν οµόφωνα του ζητηθεί, 

αλλά ενεργεί ως καταλύτης, τοποθετώντας τον διάλογο µέσα σε ένα δηµιουργικό πλαίσιο, 

διασφαλίζοντας µία ήρεµη και πολιτισµένη συζήτηση, βοηθώντας τους ενδιαφερόµενους να 

αποφορτιστούν από αρνητικές διαθέσεις και υπενθυµίζοντάς τους ότι το να ακούµε κάποιον 

δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι συµφωνούµε µαζί του αλλά αυτό οπωσδήποτε συµβάλλει στην 

εξεύρεση λύσης.14 Επιπλέον, δεν εκδίδει καµία απόφαση και δεν κατέχει καµία εξουσία αφού 

στη διαδικασία της διαµεσολάβησης κυρίαρχο ρόλο στη µεταξύ τους διαφορά έχουν τα 

εµπλεκόµενα µέρη τα οποία καταλήγουν σε µία αµοιβαία συµφωνία και την οποία έχουν 

πολύ περισσότερες πιθανότητες να τηρήσουν αφού θα είναι δική τους συµφωνία.15 Ο ρόλος 

του διαµεσολαβητή είναι να ακούει ενεργά τις εκατέρωθεν θέσεις, να εντοπίσει τα κοινά 

συµφέροντα των αντιµαχόµενων µερών, να επικεντρωθεί στα σηµεία σύγκλισης των 

απόψεών τους και να τα βοηθήσει να σκεφτούν εποικοδοµητικά προοπτικές που µέχρι εκείνη 

τη στιγµή δεν είχαν καν φανταστεί ώστε να οδηγηθούν σε µία κοινά αποδεκτή, βιώσιµη και 

                                                
14 Φάκελος Ηµερίδας µε θέµα «Διαµεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο και 
πρακτική», (2012), Αθήνα, σελ. 161, https://www.yumpu.com/xx/document/view/5028078/- 
15 Αντωνέλος Σ. και Πλέσσα Ε., (2014), Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, Εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 35 
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επωφελή συµφωνία.16 Για να πετύχει τον απώτερο στόχο του που είναι ο σχεδιασµός της 

συµφωνίας από τα ίδια τα µέρη, ο διαµεσολαβητής πρέπει να χτίσει σχέσεις εµπιστοσύνης µε 

αυτά τηρώντας την αρχή της εµπιστευτικότητας που θα αναλύσουµε παρακάτω και τους 

Κανόνες Δεοντολογίας που εφαρµόζονται διεθνώς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

δικηγόρος Βαρότσος Γ. για τον διαµεσολαβητή σε µία δηµοσίευσή του σχετικά µε την 

διαµεσολάβηση «Πρέπει να είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε δέσµευση και σύγκρουση 

συµφερόντων απέναντι στα µέρη, έτσι ώστε να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ουδετερότητας 

και αµεροληψίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του και έχει υποχρέωση εχεµύθειας για τις 

πληροφορίες που θα αντλήσει κατά την διαδικασία διαµεσολάβησης και οφείλει να διασφαλίζει 

ότι τα µέρη κατανοούν τις πληροφορίες που του δίνουν».17 

 

 

	  

                                                
16 ό.π. σελ. 35 
17 Ιωάννης Βαρότσος, (2014), Η Διαµεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, 
LEADINGΕΑΣΕ, σελ. 2, http://www.varotsoslaw.gr/uploads/pdf/LEADING.pdf 
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3.3	ΑΡΧΕΣ	ΤΗΣ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ		

Όλα τα στάδια της διαµεσολάβησης διέπονται από κάποιες βασικές αρχές στις οποίες θα 

αναφερθεί ο διαµεσολαβητής κατά την ηµέρα διεξαγωγής αυτής ώστε να ενηµερώσει τους 

συµµετέχοντες προκειµένου να δηµιουργήσει από το πρώτο αυτό στάδιο ένα κλίµα 

ασφάλειας ώστε να µπορέσουν να συνεισφέρουν στη διαδικασία δηµιουργικά και 

εποικοδοµητικά.18 

Οι αρχές αυτές αναλύονται ως εξής: 

 

3.3.1	Η	αρχή	της	εμπιστευτικότητας	

Η αρχή αυτή έχει διττή φύση και µάλιστα αυτή προβλέπεται στο Ν.3898/2010. Πρακτικά 

αυτό σηµαίνει:  

α) Η διαδικασία, τα όσα ειπωθούν κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και η συµφωνία εφόσον 

προκύψει είναι απολύτως εµπιστευτικά εκτός εάν τα µέρη αποφασίσουν αλλιώς. β) Η 

συζήτηση, οι πληροφορίες και τα στοιχεία καθώς και οι απόψεις που θα εκφραστούν στην 

κατ’ ιδίαν συνάντηση των µερών µε τον διαµεσολαβητή δεν θα µεταφερθούν στην άλλη 

πλευρά εκτός εάν δοθεί εντολή για το αντίθετο. 

Καταλαβαίνουµε λοιπόν πόσο σηµαντική είναι αυτή η αρχή για την οµαλή έκβαση της 

διαµεσολάβησης καθώς τα µέρη µπορούν να αισθάνονται ασφαλή αφού όλοι οι 

συµµετέχοντες έχουν δεσµευτεί να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα της διαδικασίας. 

«Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει η διαµεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαµεσολαβητών 

Amada Bucklow «Όσο αυξάνεται η ροή πληροφοριών, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες για 

τη συµφωνία επίλυσης»».19 

		

3.3.2	Η	αρχή	της	εκούσιας	υπαγωγής	και	συνέχισης	της	διαδικασίας		

«Ο εκούσιος χαρακτήρας της διαµεσολάβησης είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεµένος µε την 

ύπαρξη και τη λειτουργία του θεσµού και δεν εξαντλείται στην εκούσια υπαγωγή στη 

                                                
18 Αντωνέλος Σ. και Πλέσσα Ε., (2014), Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, Εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 43 
19 ό.π. σελ. 44 
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διαδικασία».20 Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει πως τα µέρη µε δική τους βούληση επιλέγουν από 

κοινού την µέθοδο της διαµεσολάβησης προκειµένου να επιλύσουν την διαφορά τους και 

πως η αποφασιστική αρµοδιότητα ανήκει σε αυτά από την αρχή έως τη λήξη της διαδικασίας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν στο βιβλίο οι Αντωνέλος – Πλέσσα «Παρότι, µάλιστα, ίσως να 

φαντάζει αβέβαιο το αποτέλεσµα λόγω αυτής της υπέρµετρης ελευθερίας των µερών, είναι 

ακριβώς αυτή η ελευθερία και η ευελιξία της διαδικασίας, η οποία εφαρµοζόµενη ορθά από τον 

διαµεσολαβητή, δηµιουργεί συνήθως στα µέρη την πεποίθηση ότι εφόσον εξαρτάται από τη 

δική τους βούληση, θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εξεύρεση µιας αµοιβαία αποδεκτής 

λύσης».21 

	

3.3.3	Η	αρχή	της	μη	δεσμευτικότητας	της	διαδικασίας	

Η αρχή της µη δεσµευτικότητας της διαδικασίας διαµεσολάβησης σηµαίνει πως τα στοιχεία 

που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια αυτής, οι σκέψεις, οι προτάσεις και αντιπροτάσεις 

για ενδεχόµενη επίλυση της διαφοράς, οι ενστάσεις και αντιρρήσεις καθώς όσα ειπωθούν 

εµπιστευτικά στον διαµεσολαβητή ή προβληθούν από το ένα µέρος στο άλλο σε κοινή 

συνάντηση, δεν θα είναι δεσµευτικά για τα µέρη. Μόνο η συµφωνία, εφόσον υπάρξει, για 

την επίλυση της διαφοράς των µερών έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και περιλαµβάνεται στο 

Πρακτικό της διαµεσολάβησης.22 

	

3.3.4	Η	αρχή	του	μη	επικριτικού	ρόλου	του	διαμεσολαβητή	

Ο ρόλος του διαµεσολαβητή είναι επικουρικός, αυτό σηµαίνει ότι ως σκοπό έχει να 

ενθαρρύνει τις αντίπαλες πλευρές να παραθέσουν τις απόψεις και τους ισχυρισµούς τους 

αναφορικά µε τη διαµάχη που έχουν χωρίς να νιώθουν ότι αυτά που λένε αξιολογούνται ή 

κρίνονται από αυτόν. Ο διαµεσολαβητής σε καµία περίπτωση δεν έχει αποφασιστική 

αρµοδιότητα και γι’ αυτό το λόγο τα µέρη θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθερα και ασφαλή 

να εκφράσουν τις θέσεις και τα συναισθήµατά τους µέσα σε ένα πολιτισµένο πλαίσιο. 

                                                
20 ό.π. σελ. 48 
21 Αντωνέλος Σ. και Πλέσσα Ε., (2014), Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, Εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 48 
22 ό.π. σελ. 50 
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3.3.5.	Η	αρχή	της	αμεροληψίας	και	ουδετερότητας	του	διαμεσολαβητή	

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει στην ενότητα για τον ορισµό και ρόλο του διαµεσολαβητή, ο 

Ν.3898/2010 εισάγει τον όρο «τρίτο σε σχέση µε τους διαδίκους πρόσωπο» που ως καθήκον 

έχει να βοηθήσει στην µεταξύ τους επικοινωνία προκειµένου να καταλήξουν σε αµοιβαία 

λύση για την διαµάχη τους. Αυτός λοιπόν ο όρος δεν µπορεί να έχει ουσιαστικό νόηµα εάν 

δεν εξασφαλίζεται ότι το τρίτο πρόσωπο είναι αποστασιοποιηµένο από τα συµφέροντα που 

διακυβεύονται και έχει ουδέτερη στάση ως προς τα εµπλεκόµενα µέρη κατά τη διαρκεί της 

διαδικασίας. 

Οµοίως, απαραίτητη συνθήκη για την σωστή και αποτελεσµατική έκβαση της 

διαµεσολάβησης, είναι η αµερόληπτη στάση του διαµεσολαβητή ώστε να µην επιδείξει 

προτίµηση ή αντίθετα προκατάληψη σε κάποιο από τα µέρη. Η στάση του διαµεσολαβητή 

λοιπόν πρέπει να είναι ισότιµη και ανεξάρτητη από τα µέρη και το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας.23 

	

3.3.6	Η	αρχή	του	ελέγχου	της	εξουσίας	δέσμευσης	των	μερών	

«Παρά το γεγονός ότι ο διαµεσολαβητής θα έχει ήδη µε βεβαιότητα ελέγξει την δικαιοπρακτική 

ικανότητα, την εξουσία δέσµευσης και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα των µερών, είθισται να 

επανελέγχει τη νοµιµοποίησή τους για παράσταση στη διαδικασία και κατά τη διάρκεια της 

πρώτης κοινής συνάντησης».24 Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι συµµετέχοντες στη 

διαδικασία είναι εκείνοι που αφορά η εν λόγω διαφορά και έχουν δικαίωµα υπογραφής του 

Πρακτικού διαµεσολάβησης που περιλαµβάνεται η συµφωνία	 επίλυσης, αλλά και 

επιβεβαιώνεται η ουδετερότητα του διαµεσολαβητή ενώπιον όλων, γεγονός που ενισχύει τη 

πρόοδο και την επιτυχία της διαµεσολάβησης. 

  

                                                
23 Αντωνέλος Σ. και Πλέσσα Ε., (2014), Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, Εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 51 
24 ό.π. σελ. 52 
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4. Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ιδιαίτερη σηµασία παρουσιάζει η εφαρµογή του θεσµού της διαµεσολάβησης στις εµπορικές 

διαφορές δηµιουργώντας πολλαπλά οφέλη στους επιχειρηµατίες τόσο ως άτοµα όσο και ως 

οργανικές οντότητες σε µία επιχείρηση. 

Αρχικά, δεδοµένης της εκούσιας συµµετοχής στη διαµεσολάβηση παρέχεται η δυνατότητα 

να διατηρήσουν τον έλεγχο στην εξέλιξη της υπόθεσης και να δράσουν σε ένα περιβάλλον 

στο οποίο αισθάνονται οικεία και όχι επιθετικά όπως ενδεχοµένως σε µία αίθουσα 

δικαστηρίου. Ταυτόχρονα, µέσα σε αυτό το πλαίσιο της ηρεµίας και µε τη βοήθεια του 

διαµεσολαβητή δύναται να επιτευχθεί ο δηµιουργικός διάλογος και ο επαναπροσδιορισµός 

των µεταξύ τους επιχειρηµατικών σχέσεων και τελικά να εκφραστούν προτάσεις που 

ενδεχοµένως να µην ήταν διαθέσιµες σε άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών. 

Παραδείγµατος χάριν, κάλυψη µέρους του οφειλόµενου ποσού µέσω παροχής έκπτωσης σε 

µελλοντικές προµήθειες.25 Με αυτόν τον τρόπο τα µέρη επιτυγχάνουν µία από κοινού 

αποδεκτή συµφωνία προς εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους, διασφαλίζοντας καλές 

εµπορικές σχέσεις καθώς αυτές δεν έχουν διαρραγεί, και συνεχίζοντας µελλοντικά την 

συνεργασία τους. 

Ακόµη, η ταχεία διαδικασία της διαµεσολάβησης που έχει ως αρχικό στόχο την επίλυση της 

διαφοράς εντός µιας ηµέρας, παίζει καταλυτικό ρόλο στον εµπορικό κόσµο ακόµα και αν η 

διαφορά ολοκληρωθεί εντός των επόµενων εβδοµάδων, σε αντιδιαστολή µε το δυσκίνητο 

δικαστικό σύστηµα. Είναι γεγονός πως η βραδύτητα εκδίκασης µιας υπόθεσης µέχρι την 

τελεσίδικη απόφαση µέσω του δικαστηρίου µπορεί να θέση σε κίνδυνο οικονοµικής 

ασφυξίας έναν επιχειρηµατία, ο οποίος µπορεί µεν να έχει βάσιµες και τεκµηριωµένες 

απαιτήσεις αλλά µέχρι να καταστεί δυνατή η είσπραξή τους δεν αποκλείεται να βρεθεί σε 

αδυναµία εκπλήρωσης των δικών του υποχρεώσεων προς τρίτους µε σηµαντικές επιπτώσεις 

ιδίως εάν πρόκειται για το Δηµόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς.  Αλλά και όταν τελικώς 

αποκτήσει εκτελεστή δικαστική απόφαση, είναι πιθανό, µετά από τα πολλά έτη της 

                                                
25 Αντωνέλος Σ. και Πλέσσα Ε., (2014), Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, Εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 70 
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δικαστικής διαδικασίας, ο οφειλέτης να έχει εξαφανιστεί µε αποτέλεσµα να είναι ανέφικτη η 

είσπραξη της απαίτησης του επιχειρηµατία.26 

Επιπλέον, η ταχύτητα επίλυσης της διαφοράς που είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

διαµεσολάβησης συµβάλλει στην αποφυγή ασύµφορης οικονοµικής επιβάρυνσης που 

συνεπάγεται µια µακρόχρονη δικαστική διαδικασία και µπορεί να αποτρέψει έναν 

επιχειρηµατία από την επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεων του, ειδικά εάν βρίσκεται σε 

οικονοµική δυσπραγία ή σε κατάσταση περιορισµένης ρευστότητας. 

Η αρχή της εµπιστευτικότητας που διέπει την διαδικασία της διαµεσολάβησης και µάλιστα 

σε όλα της τα στάδια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στις εµπορικές διαφορές. Εν πρώτοις, ο 

διαµεσολαβητής είναι υποχρεωµένος να τηρήσει απόλυτη εχεµύθεια ως προς τις 

πληροφορίες που θα αντλήσει κατά τη διαδικασία και δεν µπορεί να εξετασθεί ως µάρτυρας 

στην περίπτωση που αποτύχει η διαµεσολάβηση και τα αντιµαχόµενα µέρη προσφύγουν 

στην δικαστική οδό. Στον ίδιο άξονα κινούνται και όλα τα άτοµα που έχουν λάβει µέρος στη 

διαδικασία της διαµεσολάβησης, δηλαδή δεν µπορούν να εξετασθούν ως µάρτυρες σε δίκη 

για την διαφορά που υποβλήθηκε σε διαµεσολάβηση. 

Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η εχεµύθεια που διέπει την διαδικασία της διαµεσολάβησης 

διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στην επιλογή αυτής ως µεθόδου επίλυσης µιας διαφοράς, 

διαφυλάσσοντας τα εµπορικά µυστικά (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, σήµατα, αποκλειστικές 

συνεργασίες κλπ) που οι διάδικοι έχουν κάθε λόγο να κρατούν κρυφά και προστατεύοντας 

την φήµη και εικόνα των εταιρειών που λαµβάνουν µέρος αφού η ύπαρξη και µόνο 

δικαστικής διαµάχης µπορεί να τις βλάψει.27 

Τέλος, ένα άλλο σηµείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον η διαµεσολάβηση στις εµπορικές 

υποθέσεις και δεν είναι προφανές, είναι η εφαρµογή του θεσµού ενδοεταιρικά από τα 

στελέχη που κατέχουν διευθυντικές θέσεις. Η διαµεσολάβηση προάγει τον διάλογο µεταξύ 

των µερών που έχουν την διαφορά, στοχεύει στην ταχεία επίλυσή της µέσα σε ένα φιλικό 

περιβάλλον, προασπίζει αµφότερα την ικανοποίηση των συµφερόντων των µερών, και για να 

πραγµατοποιηθεί έχει σηµαντικά χαµηλότερο κόστος το οποίο µπορεί εκ των προτέρων να 

υπολογιστεί σε αντίθεση µε τα δικαστικά έξοδα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι απαραίτητοι 

                                                
26 Κωτσάκη Κατερίνα, (2017), Η Διαµεσολάβηση στις εµπορικές υποθέσεις, σελ. 2, https://www.eledi.gr/wp-
content/uploads/2015/10/Η-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-ΣΤΙΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.pdf 
27 ό.π. σελ. 3 
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για την εύρυθµη λειτουργία µιας επιχείρησης, έτσι λοιπόν τα στελέχη των εταιρειών µπορούν 

να εντοπίσουν τα στοιχεία της διαµεσολάβησης που µοιάζουν µε τις αποφάσεις που 

καλούνται να πάρουν καθηµερινά ως µέρος της δραστηριότητάς τους και να επωφεληθούν 

από την εφαρµογή της. Άλλωστε, «κέρδος για µία εταιρεία είναι να επιλύσει άµεσα τις 

διαφορές, να ξεπεράσει τη σύγκρουση, να επικεντρωθεί στην καθηµερινή της λειτουργία και σε 

µελλοντικά πλάνα».28 

  

                                                
28 Αντωνέλος Σ. και Πλέσσα Ε., (2014), Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, Εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 72 
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

Οι περιπτώσεις για προσφυγή στη διαµεσολάβηση προβλέπονται στο άρθρο 4 του 

Ν.4640/2019 και είναι οι εξής πέντε: «α) αν τα µέρη συµφωνούν να προσφύγουν στη 

διαδικασία της διαµεσολάβησης, αφότου ανέκυψε η διαφορά, β) αν τα µέρη κληθούν να 

προσφύγουν στη διαµεσολάβηση και συναινούν σε αυτή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, γ) αν η 

προσφυγή στη διαµεσολάβηση διαταχθεί από δικαστική αρχή άλλου κράτους-µέλους και η 

σχετική υπαγωγή της διαφοράς δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τη δηµόσια τάξη, δ) αν η 

προσφυγή στη διαδικασία της διαµεσολάβησης επιβάλλεται από τον νόµο, ε) αν σε έγγραφη 

συµφωνία των µερών υπάρχει ρήτρα διαµεσολάβησης»29.  

Εφόσον λοιπόν αποφασιστεί η προσφυγή σε αυτήν, τα µέρη ή κάποιο τρίτο πρόσωπο της 

επιλογής τους ορίζει τον διαµεσολαβητή και το επόµενο βήµα είναι να οριστεί από αυτόν ο 

τόπος, ο χρόνος και λοιπές διαδικασίες διεξαγωγής της διαµεσολάβησης σε συµφωνία πάντα 

µε τα µέρη. Στο προκαταρκτικό στάδιο ο διαµεσολαβητής δύναται να επικοινωνήσει µε τους 

ενδιαφερόµενους προκειµένου να συλλέξει πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να 

σχηµατίσει σαφή εικόνα της διαφωνίας, να εµβαθύνει στις πτυχές της και να προετοιµαστεί 

καλά ώστε να φέρει σε πέρας το έργο του µε επιτυχία.  

Την ηµέρα της διαµεσολάβησης τα µέρη παρίστανται υποχρεωτικά µε τους πληρεξούσιους 

δικηγόρους τους και αφού ενηµερωθούν από τον διαµεσολαβητή για την αµοιβή του, αυτή 

ορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία του διαµεσολαβητή και των µερών σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του Ν.4640/2019. Στην πρώτη κοινή συνάντηση αφού ο 

διαµεσολαβητής ενηµερώσει όλους τους συµµετέχοντες για τη διαδικασία της 

διαµεσολάβησης, τις αρχές που την διέπουν και τον ρόλο που εκείνος κατέχει, παραθέτουν 

τις απόψεις τους για τη διαφορά που έχει προκύψει.  

Η κοινή συνάντηση ακολουθείται από ιδιωτικές συναντήσεις του διαµεσολαβητή και κάθε 

µέρους και διεξάγονται σε απόλυτα εµπιστευτική βάση ώστε το κάθε µέρος να εξηγήσει την 

αντίληψή του για την διαφορά, τους στόχους που έχει για την επίλυσή της και για να 

προτείνει λύσεις ώστε να επιτευχθεί συµφωνία. Ο διαµεσολαβητής δεν επιτρέπεται να 

αποκαλύψει τα όσα λέγονται ή διακινούνται στις ξεχωριστές συναντήσεις του µε τα µέρη, 

εκτός εάν έχει την συναίνεσή τους.  

                                                
29 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/580509/nomos-4640-2019 
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Η διαµεσολάβηση δίνει απόλυτη εξουσία στα µέρη να αποφασίσουν για την έκβαση της 

υπόθεσης και την επίλυση της διαφοράς τους µε απώτερο σκοπό την επίτευξη συµφωνίας. Ο 

διαµεσολαβητής αξιοποιώντας τις τεχνικές του διαλόγου και προσπαθώντας να εντοπίσει και 

να αναδείξει τα σηµεία σύγκλισης των απόψεων και να αναζητήσει τα πραγµατικά 

συµφέροντα των µερών ενεργεί ως καταλύτης και γεφυροποιός προκειµένου τα µέρη να 

οδηγηθούν στη σύναψη κοινά αποδεκτής συµφωνίας.  

Κατά το πέρας της διαδικασίας διαµεσολάβησης ο διαµεσολαβητής συντάσσει το Πρακτικό 

διαµεσολάβησης στο οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.4640/2019 πρέπει να 

περιλαµβάνονται τα εξής: «α) το ονοµατεπώνυµο και τον αριθµό φορολογικού µητρώου του 

διαµεσολαβητή, β) την ηµεροµηνία και τον τόπο που έλαβε χώρα η διαµεσολάβηση, γ) τα 

πλήρη στοιχεία των µερών που προσέφυγαν στη διαµεσολάβηση και τα ονόµατα των νοµικών 

παραστατών τους, δ) αναφορά στη συµφωνία ή τον ειδικότερο τρόπο µε τον οποίο τα µέρη 

προσέφυγαν στη διαµεσολάβηση κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του 

παρόντος, ε) τα πλήρη στοιχεία τυχόν άλλων προσώπων που µετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο 

στη διαδικασία της διαµεσολάβησης και στ) τη συµφωνία στην οποία κατέληξαν τα µέρη κατά 

τη διαµεσολάβηση ή τη διαπίστωση περί µη επίτευξης συµφωνίας»30.  

Στην περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας το πρακτικό µπορεί να το υπογράψει µόνο ο 

διαµεσολαβητής. Στην περίπτωση που η διαµεσολάβηση ολοκληρωθεί επιτυχώς και τα µέρη 

καταλήξουν σε συµφωνία και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι συντάξουν από κοινού το 

συµφωνητικό µε τους όρους στους οποίους κατέληξαν τα µέρη για την επίλυση της διαφοράς 

τους, αυτό το συµφωνητικό επισυνάπτεται στο πρακτικό της διαµεσολάβησης και 

υπογράφεται από όλους τους συµµετέχοντες31. 

Θα µπορούσαµε να πούµε πως η διαµεσολάβηση είναι µια συναυλία, όπου ο διαµεσολαβητής 

έχει τον ρόλο του µαέστρου που συντονίζει αρµονικά και οµαδικά τα µέλη της ορχήστρας 

δηλαδή τα µέρη της διαφωνίας, ώστε αυτά να συνεργαστούν µεταξύ τους για να παράγουν 

ένα εύηχο κονσέρτο, δηλαδή µία από κοινού συµφωνία. 

  

                                                
30 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/580509/nomos-4640-2019 
31 Κωτσής Φώτης, (2014), Διαµεσολάβηση: Νοµοθετικό πλαίσιο – Φορείς κατάρτισης, Αθήνα, 
https://sdee.org.gr/law/wp-content/uploads/2015/09/Fotis_Kotsis.pdf 
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6. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

Σε αυτή την ενότητα θα εντοπίσουµε τα πλεονεκτήµατα της διαµεσολάβησης σε σχέση µε 

µια δικαστική διαδικασία αλλά και τα οφέλη που έχει η εφαρµογή της στην κοινωνία 

γενικότερα, καθώς και ορισµένα µειονεκτήµατα του θεσµού που ανακύπτουν ως προς τις 

διαδικαστικές πράξεις. 

6.1	ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	ΚΑΙ	ΟΦΕΛΗ	ΤΟΥ	ΘΕΣΜΟΥ	ΤΗΣ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΣΗΣ	

Τα οφέλη και τα προτερήµατα της διαµεσολάβησης έναντι µιας δικαστικής αντιδικίας 

εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα, ωφελώντας τους πολίτες, τις εταιρείες, τα σωµατεία και 

άλλες ενώσεις αλλά και την Πολιτεία συνολικά. Αυτό δε σηµαίνει ότι η διαµεσολάβηση 

αντικαθιστά τον θεσµό των δικαστηρίων αλλά τον συµπληρώνει µε απόλυτο σεβασµό 

δίνοντας την ευκαιρία στα µέρη να πάρουν τη δύναµη στα χέρια τους και να επιδιώξουν µία 

συµφωνία που θα έχει προέλθει από αυτά.  

6.1.1	Πλεονεκτήματα	της	Διαμεσολάβησης	έναντι	δικαστικής	αντιδικίας	

α) Ίσως το σηµαντικότερο όφελος της διαµεσολάβησης είναι ο κερδισµένος χρόνος. Είναι 

γεγονός ότι η δικαστική επίλυση µιας διαφοράς είναι χρονοβόρα (ορισµός δικάσιµου αυτής 

πολλούς µήνες αργότερα από την υποβολή της αγωγής, αναβολές, εφέσεις, κλπ) και συχνά 

ακόµα και όταν ολοκληρωθεί και εκδοθεί η τελική απόφαση έχει χαθεί πλέον το πρακτικό 

της ενδιαφέρον σε αντίθεση µε την διαµεσολάβηση όπου µια διαφορά µε όλες τις 

προεκτάσεις µπορεί να επιλυθεί ακόµα και σε λίγες µόνο ώρες, µία ηµέρα ή το πολύ σε 

κάποιες εβδοµάδες. 

β) Κατά συνέπεια των ανωτέρω, δηµιουργούνται βεβαρηµένες δικαστικές δαπάνες και µία 

ατέρµονη ροή εξόδων που οδηγούν σε οικονοµική αιµορραγία που αφορά την εξέλιξη της 

δίκης από την κατάθεση της αγωγής µέχρι την οριστική εκτέλεση αυτής. Από την άλλη, το 

κόστος της διαµεσολάβησης είναι συγκεκριµένο, µπορεί να υπολογιστεί από πριν και είναι 

σηµαντικά χαµηλότερο αφού αφορά µια διαδικασία που µπορεί να ολοκληρωθεί ακόµα και 

εντός της ηµέρας. 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΓΚΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  21 

 

γ) Ένα άλλο πλεονέκτηµα της διαµεσολάβησης είναι ότι πρόκειται για µία µη δεσµευτική 

διαδικασία σε αντίθεση µε την δικαστική. Αυτό σηµαίνει ότι τα µέρη συµµετέχουν εκουσίως 

και είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε αυτά επιθυµούν. 

δ) Στη διαµεσολάβηση δεν υπάρχουν νικητές και ηττηµένοι, κερδίζουν όλοι οι εµπλεκόµενοι 

(win-win solution) κάτι που δεν ισχύει στον δικαστικό κόσµο32. 

ε) Όπως αναφέραµε σε προηγούµενη ενότητα η διαµεσολάβηση είναι µια απόρρητη 

διαδικασία στην οποία συµµετέχουν µόνο ο διαµεσολαβητής και οι ενδιαφερόµενοι και 

διέπεται από την αρχή της εµπιστευτικότητας. Η εχεµύθεια δεσµεύει όλους τους 

συµµετέχοντες για όσα διαµείφθηκαν στη διαδικασία, τόσο µεταξύ τους αλλά και ως προς 

τρίτους. Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσεται η φήµη µιας επιχείρησης ανεξάρτητα από το 

µέγεθός της αλλά και στον τοµέα του οικογενειακού δικαίου προστατεύονται τόσο οι 

σύζυγοι όσο και τα παιδιά κυρίως, κάτι που δεν γίνεται αποτελεσµατικά πολλές φορές στις 

αίθουσες των δικαστηρίων. 

στ) Ένα πολύ σπουδαίο πλεονέκτηµα της διαµεσολάβησης ως εργαλείο επίλυσης διαφορών 

στο επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι η διαµόρφωση µιας κοινώς αποδεκτής λύσης, 

προσανατολισµένη προς τα πραγµατικά συµφέροντα των εµπλεκόµενων µερών, 

συναποφασισµένη από τα ίδια τα µέρη, έπειτα από δηµιουργικό διάλογο και 

διαπραγµατεύσεις ενώπιος ενωπίω. Όπως πολύ ωραία διατυπώνει ο Τίτσιας σε ένα άρθρο 

του «Η διαµεσολάβηση δεν επιδιώκει ένα συµβιβασµό ο οποίος βασίζεται στο συγκερασµό των 

νοµικών θέσεων των µερών, αλλά στοχεύει στη “δηµιουργία αξίας” εστιάζοντας στα 

συµφέροντα τους»33. Έτσι, η λύση θα είναι αποτελεσµατική και άµεσα εφαρµόσιµη αφού θα 

έχει σχηµατιστεί από τους άµεσα εµπλεκόµενους της διαφοράς και όχι από εξωτερικό 

παράγοντα όπως συµβαίνει στην περίπτωση της δικαστικής επίλυσης. 

ζ) Σε µία δικαστική διαµάχη συνήθως οι σχέσεις των µερών καυτηριάζονται, ενώ ενίοτε 

γεννιούνται παράπλευρες διαφορές και δίκες. Αυτή η έκβαση στις εµπορικές υποθέσεις 

µπορεί να είναι καταστροφική και να προκαλέσει ζηµιά στην επιχειρηµατική φήµη των 

διαδίκων, διάλυση των µεταξύ τους σχέσεων και φυσικά οικονοµικές απώλειες. Με τη 

διαµεσολάβηση διαφυλάσσονται και διατηρούνται οι επιχειρηµατικές σχέσεις των µερών 

                                                
32 Τίτσιας Δ., (2010), «Η Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις» Μια θετική πρόκληση για το 
δικαϊικό µας σύστηµα γενικά και για το δικηγορικό λειτούργηµα ειδικότερα, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ, Τεύχος 
2010Γ, σελ.414-415, https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2014/01/201401040017075769.pdf 
33 ό.π. σελ. 415 
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ενώ παράλληλα ενδυναµώνονται δηµιουργώντας µία νέα προοπτική στη µελλοντική τους 

εξέλιξη. 

 

Ενδεικτικά, παρουσιάζουµε στον παρακάτω πίνακα τα δέκα σηµαντικότερα συγκριτικά 

προτερήµατα της διαµεσολάβησης σε σχέση µε µία δικαστική διαδικασία: 

 
Δικαστική διαδικασία Διαµεσολάβηση 

1. Αποφασίζει άλλος (ο δικαστής) τη λύση 

της διαφοράς για τα µέρη αυτής και όχι τα 

ίδια. 

Διαµορφώνουν τη λύση της διαφοράς τα µέρη της. 

2. Η διαδικασία είναι γραπτή, πολύπλοκη και 

χρονοβόρα. 

Η διαδικασία είναι κατά κύριο λόγο προφορική (ως 

την τελική συµφωνία), κατανοητή από όλους και 

σύντοµη. 

3. Η διαδικασία πραγµατοποιείται σε δηµόσιο 

ακροατήριο δικαστηρίου, ενώπιον κοινού. 

Η διαδικασία πραγµατοποιείται µε µόνα τα µέρη, τον 

διαµεσολαβητή που επέλεξαν και τους δικηγόρους 

τους. Είναι απόρρητη. 

4. Στο δικαστήριο αντιδικείς, δηλαδή 

τσακώνεσαι. 

Στη διαµεσολάβηση διαπραγµατεύεσαι, δηλαδή 

συζητάς. 

5. Στο δικαστήριο ο εµπλεκόµενος σε µία 

διαφορά ακούγεται σπάνια. Δεν εκθέτει τις 

απόψεις του παρά µόνο αν του ζητηθεί. 

Στη διαµεσολάβηση τα µέρη µίας διαφοράς είναι οι 

πρωταγωνιστές της διαδικασίας. Εκθέτουν την 

εµπειρία τους από την υπόθεσή τους και τις απόψεις 

τους για τη λύση της διαφοράς. 

6. Στο δικαστήριο προσπαθείς να επιβληθείς 

στον άλλο. 

Στη διαµεσολάβηση προσπαθείς να πείσεις τον άλλο. 

7. Στο δικαστήριο κάποιος κερδίζει και 

κάποιος χάνει. 

Στη διαµεσολάβηση, µέσα από την κοινά αποδεκτή 

λύση, κερδίζουν συνήθως όλοι. 

8. Οι δικαστικές διαδικασίες διαρκούν 

(αναλόγως της φύσης τους) µήνες ή χρόνια. 

Οι διαµεσολαβήσεις, µαζί µε την προετοιµασία τους, 

διαρκούν (αναλόγως της ταχύτητας σύµπραξης των 

µερών της εκάστοτε διαφοράς) µέρες ή µήνες. Το 
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βασικό στάδιο της διαδικασίας διαρκεί συνήθως µόλις 

µία ηµέρα. 

9. Στο δικαστήριο λύνονται µόνο τα νοµικά 

και τα οικονοµικά ζητήµατα. 

Στη διαµεσολάβηση λαµβάνονται υπόψη και 

αποκαθίστανται όλες οι πτυχές µίας διαφοράς 

(νοµικές, οικονοµικές, εµπορικές, κοινωνικές και 

συναισθηµατικές). 

10. Στις δικαστικές διαδικασίες οι συγγενικές 

σχέσεις και οι συνεργασίες µεταξύ των 

αντιδίκων τραυµατίζονται και συχνά 

διακόπτονται οριστικά. 

Στη διαµεσολάβηση οι συγγενικές σχέσεις και οι 

συνεργασίες µεταξύ των µερών της διαφοράς 

αποκαθίστανται, βελτιώνονται και ενίοτε 

διευρύνονται. 

34 

6.1.2.	Οφέλη	του	θεσμού	της	Διαμεσολάβησης	

Το όφελος που δηµιουργείται από την εφαρµογή της διαµεσολάβησης στην επίλυση µιας 

διαφοράς αφορά διάφορες κατηγορίες όπως παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πολίτες και εταιρείες: 

• Ευέλικτη και σύντοµη διαδικασία επίλυσης των διαφορών 

• Εξοικονόµηση χρηµάτων 

• Λύση της διαφοράς µε βάση τις ανάγκες και δυνατότητές τους 

• Ψυχική γαλήνη, διαχείριση εντάσεων, σεβασµός στο άλλο µέρος 

• Εποικοδοµητικός διάλογος, ελευθερία έκφρασης απόψεων από τα ίδια τα µέρη 

• Διαφύλαξη ευαίσθητων πληροφοριών (π.χ. εµπορικών µυστικών) 

• Αποκατάσταση παρεξηγήσεων, γεφύρωση χάσµατος, διατήρηση φιλικών σχέσεων 

Δικηγόροι: 

• Επιλογή των ηµεροµηνιών διεξαγωγής της διαµεσολάβησης από τους ίδιους 

• Άµεση είσπραξη της αµοιβής τους για συµµετοχή στη διαδικασία 

• Εξοικονόµηση ενέργειας και χρόνου από τη σύνταξη εγγράφων που απαιτούνται για 

τις υποθέσεις που άγονται σε δική 

• Διεκπεραίωση περισσότερων υποθέσεων σε λιγότερο χρόνο  

                                                
34 https://www.opemed.gr/?page_id=29  
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• Δηµιουργία νέας επαγγελµατικής προοπτικής που προσφέρει στην δικηγορική 

κοινότητα µεγαλύτερη ευελιξία στην επαγγελµατική ενασχόληση και εµβάθυνση 

στην τεχνική και πράξη της διαµεσολάβησης 

• Συµµετοχή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας µαζί µε τον πελάτη τους 

• Επιστροφή του ικανοποιηµένου πελάτη για µελλοντική υπόθεση στον δικηγόρο που 

πέτυχε λύση του προβλήµατός του µε σύντοµη και οικονοµικότερη διαδικασία, όπως 

αυτή της διαµεσολάβησης35. 

 

Δικαστήρια: 

• Αποσυµφόρηση των δικαστηρίων από µεγάλο όγκο υποθέσεων 

• Απονοµή δικαιοσύνης σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα 

• Επικέντρωση των δικαστών στις υποθέσεις που χρήζουν δικαστικής διαχείρισης 

 

Εθνική οικονοµία: 

• Ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας καθιστώντας το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον ελκυστικό για επενδύσεις, µακριά από βραδείες δικαστικές διαδικασίες  

• Ενθάρρυνση διασυνοριακών αγορών και δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών για τις 

εµπορικές επιχειρήσεις36 

 

Κοινωνία και Πολιτεία: 

• Διαµόρφωση συλλογικής νοοτροπίας διαλόγου και σύνθεσης απόψεων 

• Ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης 

• Εµπέδωση της ικανότητας των πολιτών να συνεννοούνται 

• Ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει η Πολιτεία για τη λειτουργία 

του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης. 

                                                
35 Τίτσιας Δ., (2010), «Η Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις» Μια θετική πρόκληση για το 
δικαϊικό µας σύστηµα γενικά και για το δικηγορικό λειτούργηµα ειδικότερα, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ, Τεύχος 
2010Γ, σελ.413, https://www.dslar.gr/wp-content/uploads/2014/01/201401040017075769.pdf 
36 Ιωάννης Βαρότσος, (2014), Η Διαµεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, 
LEADINGΕΑΣΕ, σελ. 3, http://www.varotsoslaw.gr/uploads/pdf/LEADING.pdf 
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6.2	ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	ΤΗΣ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ	

Σε ορισµένες υποθέσεις η επιλογή της διαµεσολάβησης αδυνατεί να δώσει λύσεις µε 

αποτέλεσµα να µειονεκτεί σε σχέση µε άλλα µέσα επίλυσης διαφορών. Τα µειονεκτήµατα 

εντοπίζονται κυρίως σε διαδικαστικές πράξεις οι οποίες προβλέπονται από άλλες διαδικασίες 

αναφέρει η Αρτινοπούλου. 

• «Το είδος της επίδικης διαφοράς: Κυρίως σε ποινικές διαφορές, όπου διαπράττονται 

ειδεχθή αδικήµατα, καθίσταται ανέφικτη η επίλυση µέσω της διαµεσολάβησης. Για 

παράδειγµα σε εγκλήµατα κατά της ζωής, της γενετήσιας αξιοπρέπειας, είναι αδύνατη η 

ύπαρξη εξώδικης επίλυσης της διαφοράς37» 

• Ο διαµεσολαβητής δεν έχει την αρµοδιότητα να εκδώσει προσωρινές διαταγές ή 

εντάλµατα έρευνας και σύλληψης 

• Με τη διαµεσολάβηση δεν δύναται να εφαρµοστεί η αρχή της δηµοσιότητας, όπως 

λόγου χάρη, η έκδοση απόφασης που θα εκδίδονταν µέσω δικαστικής διαδικασίας 

• Ορισµένες φορές µπορεί να υπάρχει έλλειψη καλής πίστης ανάµεσα στους διαδίκους 

• Η διαδικασία της διαµεσολάβησης δε δηµιουργεί δεδικασµένο, αφού ο 

διαµεσολαβητής δεν εκδίδει κανενός είδους απόφαση µε στόχο να δηµιουργείται 

δεδικασµένο38 

	 	

                                                
37 Αρτινοπούλου Β., (2015), Εξώδικη Επίλυση. Η µορφή της νοµικής διαµεσολάβησης στην Ελλάδα, Αθήνα, σελ. 
1, https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMC261/Β.Αρτινοπούλου.Εξώδικη Επίλυση.Η 
µορφή της νοµικής διαµεσολάβησης στην Ελλάδα.pdf 
38 Αρτινοπούλου Β., (2015), Εξώδικη Επίλυση. Η µορφή της νοµικής διαµεσολάβησης στην Ελλάδα, Αθήνα, σελ. 
3, https://openeclass.panteion.gr/modules/document/file.php/TMC261/Β.Αρτινοπούλου.Εξώδικη Επίλυση.Η 
µορφή της νοµικής διαµεσολάβησης στην Ελλάδα.pdf 
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7. Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝ ΜΕΣΩ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Σε αυτό το σηµείο τίθεται το ερώτηµα για το αν είναι αποτελεσµατική η εφαρµογή της 

διαµεσολάβησης ειδικά στην Ελλάδα κατά την παρούσα φάση της οικονοµικής κρίσης. Η 

απάντηση είναι θετική καθώς τα πλεονεκτήµατα της διαµεσολάβησης για την Ελλάδα κατά 

την οικονοµική ύφεση που διανύει είναι πολλαπλάσια και δηµιουργούν ένα πρόσφορο 

έδαφος για νέες επενδύσεις όπως θα δούµε στην παρακάτω ανάλυση. 

• Με την εφαρµογή τη διαµεσολάβησης στην επίλυση των διαφορών η οικονοµία της 

χώρας θα έχει αδιαµφισβήτητο πλεονέκτηµα στη µάχη της για την ανάκτηση της αξιοπιστίας 

της και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Είναι άλλωστε γεγονός, ότι οι ξένοι 

επενδυτές θα επιλέξουν την - οικεία, σε αυτούς - διαµεσολάβηση ως µέθοδο επίλυσης των 

διαφορών τους µε τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

• Η ανάπτυξη του θεσµού είναι ένα ισχυρό χαρτί που οφείλει η Ελλάδα να αξιοποιήσει 

κατάλληλα για την άνοδο της θέσης της στους διεθνείς Δείκτες Ανταγωνιστικότητας, 

• Οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους έχουν ανάγκη (περισσότερο από ποτέ) από 

την ταχεία επίλυση των διαφορών τους για να συνεχίζουν την δραστηριότητά τους, 

• «Οι πολίτες και ειδικά οι κατώτερες εισοδηµατικά τάξεις θα έχουν τη δυνατότητα χωρίς 

ιδιαίτερο οικονοµικό βάρος να διαπραγµατευθούν µε τον «αντίδικό» τους και µάλιστα να έχουν 

την ικανοποίηση ότι ακούστηκαν, ότι βρήκαν τη λύση στην οποία συµφωνούν και οι ίδιοι και 

ότι δεν αδικήθηκαν. Δεν είναι τυχαίο ότι από τη διεθνή εµπειρία έχει αποδειχθεί ότι η 

Διαµεσολάβηση ευνοεί τα συµφέροντα των λαϊκών στρωµάτων µε την ταχεία επίλυση 

διαφορών ιδίως απέναντι σε µεγάλους Οργανισµούς (όπως Τράπεζες, εταιρίες 

τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές εταιρίες). Συνεπώς, η Διαµεσολάβηση αποτελεί πρωτίστως ένα 

«εργαλείο» για τον πολίτη, τον κοινωνικά και οικονοµικά ασθενέστερο, µε σκοπό την 

εξισορρόπηση της αδικίας και των κοινωνικών ανισοτήτων»39,  

• Το ελληνικό δικαστικό σύστηµα έχει υποστεί έµφραγµα από τις αµέτρητες υποθέσεις 

προς εκδίκαση, την έλλειψη υποδοµών αλλά και των δικαστικών υπαλλήλων γεγονός που 

προκαλεί υποβάθµιση του συστήµατος µε αποτέλεσµα να χάνει συνεχώς την αξιοπιστία και 

                                                
39 Φάκελος Ηµερίδας µε θέµα «Διαµεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο και 
πρακτική», (2012), Αθήνα, σελ. 165, https://www.yumpu.com/xx/document/view/5028078/- 
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το κύρος του. Η διαµεσολάβηση είναι αδιαµφισβήτητα αναγκαία για την αποσυµφόρηση του 

δικαστικού συστήµατος προκειµένου να αφαιρέσει ύλη από τα δικαστήρια και να τα κάνει 

αποτελεσµατικά40. 

 

7.1	ΤΙ	ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ	ΝΑ	ΓΙΝΕΙ	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ	ΚΑΙ	ΑΠΟ	ΠΟΙΟΥΣ;	

Στην ελληνική πραγµατικότητα η διαµεσολάβηση ως µέσο επίλυσης διαφορών δεν είναι 

τόσο διαδεδοµένη συγκριτικά µε άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και παγκόσµια. Η πιο 

δηµοφιλής µέθοδος επίλυσης διαφορών είναι η προσφυγή στο δικαστήριο µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται σχετικά µε τον χρόνο, το κόστος αλλά και την ψυχολογική φθορά µέχρι να 

εκδικαστεί η υπόθεση και να εκδοθεί η απόφαση από τον δικαστή, που φυσικά ίσως αφήσει 

ανικανοποίητους τους διαδίκους. Για αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν κάποια βήµατα ώστε να 

γνωστοποιηθεί η διαδικασία της διαµεσολάβησης σε όλους του εµπλεκόµενους του 

κυκλώµατος µιας αντιδικίας.  

Αρχικά, χρειάζεται ενηµέρωση και γνωριµία µε το θεσµό τόσο για τους πολίτες όσο και για 

τις επιχειρήσεις προκειµένου να εξοικειωθούν µε αυτόν και να γνωρίζουν πως την κρίσιµη 

στιγµή διαθέτουν ένα επιπλέον εργαλείο για να λύσουν τη διαφορά τους. Πολύ σηµαντική 

είναι η ενηµέρωση και η γνωριµία µε τον θεσµό της διαµεσολάβησης για τους δικηγόρους, 

αλλά και η σωστή εκπαίδευση έτσι ώστε να είναι έτοιµοι να ανταποκριθούν σε ένα νέο ρόλο 

που δεν σχετίζεται µε νίκη σε δικαστική διαµάχη αλλά έχει χαρακτήρα συµβουλευτικό και 

απαιτεί συνεργασία µε τους πελάτες τους για την επίτευξη λύσης στα προβλήµατά τους.  

Είναι επίσης πολύ χρήσιµο να εισαχθεί ο θεσµός της διαµεσολάβησης ως ένα ακόµη 

εργαλείο επίλυσης διαφορών στους δικαστές, έτσι ώστε να παραπέµπουν σε διαµεσολάβηση 

κάποιες υποθέσεις που θεωρούν ότι η επίλυση της διαφοράς θα έχει καλύτερη έκβαση µε την 

εφαρµογή του θεσµού αυτού.  

Τέλος, χρειάζεται να συµπεριλαµβάνονται στις συµβάσεις και τα συµφωνητικά ρήτρες για 

υπαγωγή σε διαµεσολάβηση για τη επίλυση πιθανών διαφορών. Με αυτό τον τρόπο οι 

συµβαλλόµενοι γνωρίζουν και έχουν συµφωνήσει εξαρχής ότι εφόσον προκύψει διαφωνία 

στο αντικείµενο της σύµβασης που έχουν συνάψει, αυτή µπορεί να λυθεί µέσω διαλόγου και 

                                                
40 ό.π. σελ. 164-165 
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διαπραγµατεύσεων χωρίς να δηµιουργηθεί διένεξη διατηρώντας την συνεργασία τους και την 

φιλική σχέση που είχαν πριν την διαφωνία41. 

 

7.2.	ΔΕΔΟΜΕΝΑ	(ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ)	

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε κάποια στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην 

εφαρµογή του θεσµού της διαµεσολάβησης στην Ευρώπη και ειδικότερα στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

• Στην έκθεση επί του νοµοσχεδίου αναφέρεται ότι «Συµφώνως µε πρόσφατη µελέτη της 

Ε.Ε. (The Cost of Non ADR – Surveing and Showing the Actual Costs of Intra-

Community Commercial Litigation, σχέδιο που χρηµατοδότησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και εκτέλεσε το ADR Center, Ιούνιος 2010, σ. 53, 

http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civiljustice/Survey_Data_Report.pdf), ο 

χρόνος που χάνεται λόγω της µη χρησιµοποίησης διαµεσολάβησης υπολογίζεται σε 331 

έως 446 επιπρόσθετες ηµέρες κατά µέσο όρο στην Ε.Ε. και οι επιπλέον νοµικές 

δαπάνες κυµαίνονται από 12.471 ευρώ έως 13.738 ευρώ ανά υπόθεση».42 

• Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η αξία των αστικών και εµπορικών διαφορών που 

επιλύθηκαν µε διαµεσολάβηση από το 1990 µέχρι το έτος 2010 ανέρχεται σε £40 

δισ., η εξοικονόµηση της δαπάνης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε £1,4 δις ανά 

έτος ενώ µόνο τα έτη 2008 και 2009 η εξοικονόµηση από τη χρήση της 

διαµεσολάβησης για το Δηµόσιο ανήλθαν σε £90,2 εκ. Τέλος, σύµφωνα µε 

δηµοσιευµένες έρευνες µε τη διαµεσολάβηση το 2010 επιλύθηκαν 9.000 εµπορικές 

και αστικές διαφορές, ενώ 89% των διαφορών συνήθως επιλύονται σε µία ηµέρα ή 

αµέσως µετά. 

(Πηγή: CEDR Mediation Audit 2010)43 

                                                
41 Φάκελος Ηµερίδας µε θέµα «Διαµεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο και 
πρακτική», (2012), Αθήνα, σελ. 166-167, https://www.yumpu.com/xx/document/view/5028078/- 
42 σελ. 2, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/D-ASTIK-
EPIST.pdf 
43 Φάκελος Ηµερίδας µε θέµα «Διαµεσολάβηση στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο και 
πρακτική», (2012), Αθήνα, σελ. 171, https://www.yumpu.com/xx/document/view/5028078/- 
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• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η περίπτωση της Ιταλίας ειδικά κατά τα τελευταία έτη. 

Ιδίως στην Ιταλία έχει αναπτυχθεί ένα «παράδειγµα προς µίµηση» (για την Ελλάδα) 

Η χώρα αυτή έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν πολύ µε αυτά της Ελλάδας, όχι 

µόνο γιατί και οι δύο χώρες έχουν οικονοµίες που συγκαταλέγονται στον Ευρωπαϊκό 

Νότο, αλλά και γιατί έχουν οµοιότητες στο δικαστικό τους σύστηµα όπου υπάρχουν 

προβλήµατα και καθυστερήσεις, που καθιστούν αναγκαία την παρέµβαση για την 

αποσυµφόρηση των δικαστηρίων.	 Η	 αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόµου 

«Διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις  - Περαιτέρω εναρµόνιση της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/εκ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008» χαρακτηριστικά αναφέρει 

«Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα προκύπτει ότι η χώρα της Ε.Ε. όπου η διαµεσολάβηση 

είναι ευρύτερα διαδεδοµένη και χαίρει της προτίµησης µεγάλης µερίδας του πληθυσµού 

ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών είναι η Ιταλία, η οποία µετά από ένα 

διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ετών εθελοντικής διαµεσολάβησης χωρίς πρακτικό 

αποτέλεσµα υιοθέτησε σε αρχικά περιορισµένο αριθµό υποθέσεων το µοντέλο της 

υποχρεωτικής συµµετοχής σε ενηµερωτική περί τη διαµεσολάβηση συνάντηση προ της 

δικαστικής προσφυγής, µε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ποσοστά επιτυχίας. Συγκεκριµένα, 

έχοντας προβλέψει την παραπάνω υποχρεωτικότητα σε µόλις το 8% των υποθέσεων, 

διαπιστώθηκε ενδεικτικά ότι το έτος 2015 έλαβαν χώρα 196,247 διαµεσολαβήσεις µε 

ποσοστό επιτυχίας 44%, ενώ σηµειώθηκαν και 16,288 αµιγώς εκούσιες 

διαµεσολαβήσεις, µε ποσοστό επιτυχίας 60%, οι οποίες προέκυψαν προφανώς λόγω της 

εξοικείωσης του κοινού µε τον θεσµό. Επίσης, στις υποθέσεις όπου προβλέπεται η 

παραπάνω υποχρεωτική ρύθµιση, έχει σηµειωθεί µείωση κατά 16% στον αριθµό των 

νέων αγωγών που κατατίθενται στα δικαστήρια, γεγονός που δεν µπορεί να περάσει 

απαρατήρητο, όταν στη χώρα µας υφίσταται έντονο πρόβληµα συµφόρησης των 

δικαστηρίων».44 

• Τέλος, η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών- Ποιότητας Ζωής κ. Ελένη Αλευρίτου 

ανέφερε ότι περισσότερες από τις 8 στις 10 υποθέσεις που διαχειρίζεται η Αρχή 

καταλήγουν σε διαµεσολάβηση και σε χρόνο που δεν ξεπερνά τις 88 µέρες ( η Ε.Ε. θα 

ορίζει ως όριο τις 90 ηµέρες), ότι µε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό επιστράφηκαν 17 

                                                
44 σελ. 2, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/d-
diamesolavisi-eis.pdf 
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εκατ. Ευρώ παράνοµα εισπραχθέντων ποσών και πως σύµφωνα µε τα στοιχεία, από 

την εφαρµογή του θεσµού θα υπάρξει εξοικονόµηση 22,5 δισ. Ευρώ στην Ε.Ε..45 

	 	

                                                
45 Γκίτση Αλεξάνδρα, (2013), Υποχρεωτική η διαµεσολάβηση για τους υπερχρεωµένους, Αθήνα, σελ. 3, 
https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1113046/ypohreotikh-eidikh-diamesolavhsh-gia-
yperhreomena.html 
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8.	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	ΚΑΙ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ	

Η εµφανής δυσλειτουργία της πολιτικής δικαιοσύνης δηµιουργεί την ανάγκη αναζήτησης 

εναλλακτικών µεθόδων επίλυσης των διαφορών, οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη και δηµιουργούν έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και ευελιξίας για όσους 

θέλουν να λύσουν τις διαφορές τους, επιλέγοντας οι ίδιοι την προσφυγή σε µία από αυτές 

έχοντας πραγµατική πρόθεση να λύσουν τη διαφορά τους. Μία τέτοια µέθοδος είναι η 

διαµεσολάβηση, η οποία προσφέρει την ελευθερία εξεύρεσης λύσεων από κοινού, σε 

σύντοµο χρόνο και µε µικρότερο οικονοµικό κόστος από εκείνο των δικαστικών εξόδων ενώ 

παράλληλα συµβάλλει ουσιαστικά στην απλούστευση και βελτίωση της πρόσβασης στη 

δικαιοσύνης, απαλλαγµένη από δικονοµικούς φορµαλισµούς.  

Η διαµεσολάβηση αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για όσους επιθυµούν να λύσουν τη 

διαφορά τους εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου, προάγοντας µια νοοτροπία περισσότερο 

συναινετική και λιγότερο συγκρουσιακή και εξελίσσοντας σε πολλά επίπεδα τις σχέσεις και 

τις συνεργασίες των αντίπαλων µερών µε πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο χρόνου και κόστους. 

Στη διαµεσολάβηση, τα µέρη είναι εκείνα που καθοδηγούν την έκβαση της διαδικασίας και 

συµµετέχουν ενεργά για την διαµόρφωση και επίτευξη κοινά αποδεκτής λύσης που 

ανταποκρίνεται στα συµφέροντά τους σε αντίθεση µε την δικαστική οδό όπου η λύση στη 

µεταξύ τους διαφορά είναι επιβεβληµένη.  

Η εχεµύθεια που διέπει την διαδικασία και όσους συµµετέχουν σε αυτή είναι ένα πολύ 

σηµαντικό πλεονέκτηµα της διαµεσολάβησης έναντι της δικαστικής προσφυγής, 

προσφέροντας στους διαδίκους ένα ασφαλές περιβάλλον για να µοιραστούν τις απόψεις τους, 

να παρουσιάσουν απαραίτητα έγγραφα, να αποκαλύψουν απόρρητα επιχειρησιακά µυστικά, 

να προτείνουν πιθανές λύσεις, ή να πάρουν πίσω κάτι που ισχυρίστηκαν, και διασφαλίζοντας 

ότι οι πληροφορίες που διαµείφθηκαν κατά τη διάρκειά της δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. 

Θεωρητικά λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε η διαµεσολάβηση να µην απολαµβάνει 

την επιτυχία που έχει σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιταλία. Ένα 

αποτελεσµατικό, γρήγορο και ευέλικτο σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης όπως είναι ο θεσµός 

της διαµεσολάβησης συµβάλλει στη δηµοσιονοµική εξυγίανση, στη µεγιστοποίηση της 

ευηµερίας των πολιτών και θέτει τα θεµέλια για τη δηµιουργία και ανάπτυξη επενδύσεων 

µέσω ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος.  
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Είναι λοιπόν ευθύνη του Έλληνα νοµοθέτη αλλά και των εκπροσώπων της δικαιοσύνης να 

συστήσουν το θεσµό της διαµεσολάβησης στην ελληνική έννοµη τάξη, τον επιχειρηµατικό 

κόσµο αλλά και τους πολίτες ώστε µε τη σωστή εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων, την 

κατάρτιση και εκπαίδευση των εµπλεκόµενων ατόµων να αναδυθούν τα οφέλη και να 

παραχθούν τα πραγµατικά αποτελέσµατα της εφαρµογής του θεσµού τόσο για το δικαστικό 

σύστηµα και τον εµπορικό κλάδο όσο και για την κοινωνία και τους πολίτες της. 
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