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Μαυρογένη Ευτυχίου ,Δικηγόρου ,Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητη
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ : Ένα νέο επαγγελματικό παράθυρο
--------//////--------Άραγε τι είναι αυτό το καινούριο «φρούτο ‘’ που μπαίνει στην ζωή μας και λέγεται
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗ?
Έχετε ακούσει τον παλιό καλό καιρό ,που στην ΚΡΗΤΗ υπήρχε ο σασμός ,δηλαδή το
φτειάξιμο αντιδικιών ,που αναλάμβαναν,οι σεβάσμιοι ενός χωριού με κοινά αποδεκτές
κοινωνικές αναφορές? Ε, αν το μεταφέρεται στην σύγχρονη εποχή με τα νέα δεδομένα
έχομε την ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ,και τους ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ.
Διαμεσολάβηση είναι ένα είδος διαπραγμάτευσης προκειμένου να επιλυθεί μια διαφορά ,η
οποία υποβοηθείτε προς την κατεύθυνση της επίλυσης από τον ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ο οποίος
είναι τρίτος .
Η Διαμεσολάβηση είναι μια διαρθρωμένη διαδικασία η οποία ακολουθεί συγκεκριμένα
σταδια προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το θετικό αποτέλεσμα της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΉΣ
ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑΣ.
Περιληπτικα η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει τέσσερα στάδια.
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Εχομε τις εναρκτήριες δηλώσεις. Ο διαμεσολαβητής ακούει με προσοχή τους
ενδιαφερόμενους.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ
Ανταλλαγή απόψεων και διερεύνηση προθέσεων ,διαθέσεων, δημιουργία ατζέντας
διαμεσολάβησης, ταξινόμιση συμφερόντων.
ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Δημιουργία εναλλακτικών επιλογών και διαπραγμάτευση.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Καταληκτική συμφωνία και λήξη της συμφωνίας.
ΠΟΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ?
Όλες οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου και ενδεικτικά οι αστικής φύσεως διαφορές, εμπορικές
,εμπράγματες, εμπορικές, διαζύγια, εργατικές διαφορές ,ναυτιλιακού δικαίου, δίκαιου
ανταγωνισμού ,κληρονομικά ,διαφορές για αμοιβές μηχανικών, διάφορες από
οροφοκτησία κλπ..Δεν μπορούν να υπαχθούν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης οι
δημοσίου δικαίου διαφορές,π.χ. φορολογικές υποθέσεις, διοικητικής φύσεως υποθέσεις,
και τελωνειακές υποθέσεις.
ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ?
Κατ αρχήν βρίσκομε ένα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή από τον κατάλογο των
διαπιστευμένων διαμεσολαβητών. Έχομε συμφωνήσει με την άλλη πλευρά για την

προσφυγή σε διαμεσολάβηση.(ΒΛΈΠΕΤΕ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏ ΤΗΝ ΛΈΞΗ ΑΝΤΊΔΙΚΟ) και
υπογράφουμε συμφωνητικό υπαγωγής της υπόθεσης στην διαμεσολάβηση.
Του θέτομε τα υπό διερεύνηση θέματα και αυτός αφού πειστεί ότι υπάρχει βούληση κάτ.
αρχήν για επίλυση της διαφοράς κινεί την διαδικασία της διαμεσολάβησης μετά την
υπογραφή του συμφωνητικού ,όπως την περιέγραψα ανωτέρω.
ΠΟΤΕ ΠΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ?
Είτε το συμφωνείς ,είτε το διατάζει το Δικαστήριο με απόφαση του ,είτε το λέει ο
νόμος.(μέχρι τωρα δεν το λέει).
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ?
Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ παρακολουθεί ειδικά σεμινάρια τουλάχιστον 40 ωρων από κάποιον
ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Ο φορέας κατάρτισης έχει ειδικές προϋποθέσεις και επιστημονικό
δυναμικό ακολουθεί δε ειδικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τον νόμο.
Λειτουργούν σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ πλην ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗΣ διαφόρων
φορέων και κύρια των Δικηγορικών Συλλόγων και των ιθυνόντων αυτών.
ΦΤΑΝΕΙ ΑΥΤΟ?
Όχι μόλις τελειώσει το σεμινάριο ,δίδει εξετάσεις εντός του φορέα κατάρτισης και αφού τις
περάσει ακολούθως δίνει εξετάσεις πανελλαδικές τόσο προφορικές όσο και γραπτές με
ευθύνη του Φορέα Πιστοποίησης που είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Όταν περάσουν τις εξετάσεις ,δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πιστοποίηση τους και στην συνέχεια
ιδού πεδίο δόξης λαμπρό.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ?
Η Διαμεσολάβηση είναι ουσιαστικά μια εναλλακτική επίλυση μιας διαφοράς. Ουσιαστικά
πρόκειται για μια διαπραγμάτευση με βάση το συμφέρον. Ο Διαμεσολαβητής οφείλει να
δουλέψει με ενσυναίσθηση ,να επικεντρωθεί στα συμφέρονται των μερών και να αποφύγει
τις επιθυμίες αναδεικνύοντας τις ανάγκες των μερών. ΣΚΟΠΟΣ η αναζήτηση λύσεων με
κοινό όφελος.
-

Παράγει καλύτερη δικαιοσύνη
Άτυπη δικαιοσύνη
Παράγει καλύτερα και βιωσιμότερα αποτελέσματα.
Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα.
Ο Δικαστής αποφασίζει για σένα
Στην διαμεσολάβηση αποφασίζεις εσύ για σένα

ΠΩΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ
Το αποτέλεσμα της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ εγγράφεται σε ένα ειδικό βιβλίο σε κάθε
Πρωτοδικείο και αποτελεί τίτλο εκτελεστό.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Οι διαμεσολαβητές ακολουθούν υποχρεωτικά τόσο τον Ελληνικό κώδικα Δεοντολογίας
,όσο και τον Ευρωπαικό. Προυποθέτουν να είναι διαπιστευμένοι να διαθέτουν

Ανεξαρτησία ,εχεμύθεια ,ουδετερότητα, ευθυδικία (όλα τα μέρη έχουν επαρκή δυνατότητα
συμμετοχής στην διαδικασία)
ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ?
Σε ‘ολη την Ευρώπη και ειδικά στην Αμερική οι Διαμεσολαβητές έχουν σπουδαία
επαγγελματική καριέρα. Όπως όλα τα πράγματα έτσι και στην Ελλάδα ο θεσμός αυτός ενώ
ξεκίνησε με ελπίδα και όνειρα ,όμως ναυάγησε ελπίζω προσωρινά λόγω της αντίληψης
κάποιων ότι η διαμεσολάβηση ιδιωτικοποιεί την δικαιοσύνη.
ΣΉΜΕΡΑ η διαμεσολάβηση δημιουργεί νέα δεδομένα για όλους τους επιστήμονες
δεδομένου ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις .Όταν προσφεύγουμε στους μηχανικούς
προκειμένου να ζητήσουμε τις εξειδικευμένες γνώσεις τους [ποιος ο λόγος οι μηχανικοί να
μην διαμεσολαβούν και να βρίσκουν με τα κατάλληλα εργαλεία τις γρήγορες και
αποτελεσματικές λύσεις για τους πελάτες τους.
Οποιος θέλει να ασχοληθεί με την διαμεσολάβηση ας απευθυνθεί σε κέντρα κατάρτισης
αναγνωρισμένα ,να ενταχθεί σε γκρουπ εκπαιδευομένων και ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί
να κάνουμε την υπέρβαση από τον κόσμο της αντιδικίας στον κ΄’κόσμο της συνεννόησης
και του καλώς εννοούμενου συμφέροντος.
ΧΑΝΙΑ 29-9-2016
Μαυρογένης Ευτύχης
Δικηγόρος
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

