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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Στην …………………… σήμερα, ημέρα …………………… μεταξύ των:
Α. …….……………………, με έδρα στην
………………………………. μέσω του νόμιμου
εκπροσώπου του ………………………………… [εάν είναι νομικό πρόσωπο] (Μέρος Α) και
Β. ………………………….,με έδρα στην …….……………………… μέσω του νόμιμου
εκπροσώπου του ……………………… [εάν είναι νομικό πρόσωπο] (Μέρος Β) με την
παρουσία
του
………………
Γ.
……………………………,
κατοίκου
…………………….(Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή) που συνυπογράφει την παρούσα
συμφωνία:
Το Μέρος Α και Μέρος Β θα καλούνται τα Μέρη.
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΑΡΘΡΟ 1. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Τα Μέρη συμφωνούν να υπαγάγουν τη διαφορά τους, όπως αυτή αναφέρεται στο
άρθρο 2 κατωτέρω, σε διαμεσολάβηση με σκοπό να διερευνήσουν τις δυνατότητες
εξώδικης επίλυσής της.
Για το λόγο αυτό διορίζουν διαμεσολαβητή/διαμεσολαβήτρια τον/την με αριθμό
μητρώου ………………….. διαπιστευμένο/-η διαμεσολαβητή /διαμεσολαβήτρια
……………………… ……………………….. του …………………………… και της……………….,
κάτοικο…………………, οδός ……………………., αρ…………. (εφεξής «ο Διαμεσολαβητής/η
Διαμεσολαβήτρια»).
Ως
τόπος
διεξαγωγής
της
Διαμεσολάβησης
ορίζεται
…………………………………………………………………………,
που
βρίσκεται
στον
………………………………….., στην οδό ………………………………… αρ.…….. στον …………………..
όροφο και ως χρόνος διεξαγωγής της ορίζεται η……………………………….. με ώρα
έναρξης την ………………………
Ο Διαμεσολαβητής αποδέχεται τον διορισμό του και δηλώνει την ανεξαρτησία,
ουδετερότητα και αμεροληψία του σε σχέση με τη διαφορά και τα μέρη, σύμφωνα με
όσα έχει σήμερα εις γνώση του.
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Κατά το στάδιο της προετοιμασίας που προηγήθηκε τα Μέρη έχουν παραδώσει
ηλεκτρονικά στον Διαμεσολαβητή συνοπτική έκθεση –περίληψη, όπου αναφέρονται
τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσής τους και το λοιπό ιστορικό. Η έκθεση αυτή
έχει ως σκοπό την ενημέρωση του Διαμεσολαβητή.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
Τα Μέρη και οι (τυχόν) Νομικοί Παραστάτες τους δηλώνουν ότι έχουν εξουσία
διαθέσεως επί του αντικειμένου της διαφοράς τους και για το λόγο αυτό μπορούν να
υπογράφουν το παρόν συμφωνητικό, καθώς και το συμφωνητικό συμβιβαστικής
επίλυσης της διαφοράς τους που πιθανόν να προκύψει κατά το πέρας της διαδικασίας
της διαμεσολάβησης.
ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Τα Μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται και έχουν ενημερωθεί πλήρως από τους
Νομικούς Παραστάτες τους (εφόσον υπάρχουν) και τον Διαμεσολαβητή και
συμφωνούν ότι:
I. Συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία διαμεσολάβησης, κατά την διάρκεια της
οποίας ο Διαμεσολαβητής θα συνδράμει στη διερεύνηση της επίλυσης της μεταξύ
τους διαφοράς και της συμβιβαστικής συμφωνίας τους.
II.Ο Διαμεσολαβητής δεν λαμβάνει αποφάσεις, δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες,
ενεργεί αμερόληπτα και συνδράμει τα Μέρη διευκολύνοντας τον μεταξύ τους διάλογο
και διαπραγμάτευση. Ο Διαμεσολαβητής επικοινωνεί και δύναται να συναντάει κάθε
ένα από τα Μέρη σε ιδιωτικές συνεδρίες στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.
Πληροφορίες που αντλεί κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος, δεν κοινολογούνται
στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.
III. Οι συμβαλλόμενοι δύνανται ελεύθερα να αποχωρήσουν από την διαδικασία χωρίς
αιτιολογία.
IV. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν
τηρούνται πρακτικά.
V. Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας, να
απέχουν από κάθε δήλωση περί υπαγωγής της διαφοράς τους στη διαμεσολάβηση
(παρά μόνον για τις ανάγκες της αναβολής τυχόν δικαστικών διαδικασιών) και να
τηρήσουν απόρρητο το περιεχόμενο της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να
καταλήξουν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του περιεχομένου της
εν λόγω συμφωνίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο
32 του Ν. 159(Ι)/2012 ή αν αυτό επιβάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης.
VI. Εφόσον η διαφορά αχθεί ενώπιον τακτικών δικαστηρίων ή σε διαιτησία, ο
Διαμεσολαβητής, τα Μέρη, οι Νομικοί Παραστάτες αυτών και όσοι συμμετείχαν με
οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν εξετάζονται ως
μάρτυρες και εμποδίζονται να προσκομίσουν στοιχεία που προκύπτουν από τη
διαδικασία της διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, ιδίως, να αναφερθούν στις
συζητήσεις, δηλώσεις και προτάσεις των Μερών, καθώς και στις απόψεις του
διαμεσολαβητή, παρά μόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους δημόσιας τάξης,
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κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί ο
κίνδυνος να θιγεί η σωματική ακεραιότητα ή η ψυχική υγεία προσώπου.
VII. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ο Διαμεσολαβητής δύναται να διακόψει την
Διαμεσολάβηση σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, εάν κρίνει ότι η υπόθεση είναι
ακατάλληλη για διαμεσολάβηση ή εάν η διαδικασία έχει φτάσει σε αδιέξοδο.
VIII. Ο διαμεσολαβητής ευθύνεται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης μόνο για
δόλο.
IX. Μετά το πέρας επιτυχούς διαδικασίας διαμεσολάβησης, συντάσσεται συμφωνία
συμβιβασμού το οποίο υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα Μέρη και τους
πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Κάθε μέρος δύναται (ατομικά) να καταθέσει τη
συμφωνία συμβιβασμού για σκοπούς εκτέλεσης της οποτεδήποτε στο καθ’ ύλην και
κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η
εκδίκαση της υπόθεσης.
Χ. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, συντάσσεται πρακτικό το οποίο δυνατόν
να υπογράφεται μόνο από τον διαμεσολαβητή.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ -ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Τα μέρη αναλαμβάνουν το κόστος της διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης και την
αμοιβή του Διαμεσολαβητή κατ’ ισομοιρία. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ανέρχεται
στο ποσό των ……………….. ευρώ ανά ώρα (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ). Στην αμοιβή
του διαμεσολαβητή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος για την χρήση του χώρου που
θα διεξαχθεί η διαμεσολάβηση. Με δεδομένο τον ελάχιστο εκτιμώμενο χρόνο των
δύο ωρών για την προετοιμασία του διαμεσολαβητή και τη διερεύνηση του τρόπου
επίλυσης της διαφοράς, το συνολικό ποσό που θα πρέπει να προκαταβάλλουν οι
συμβαλλόμενοι έως την έναρξη της διαδικασίας (όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω) είναι
………………. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Στην περίπτωση που η διαδικασία διαρκέσει για περισσότερο χρόνο, η χρέωση για
τις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή θα ακολουθήσει τα ανωτέρω κριτήρια και θα
καταβληθεί προ του πέρατος της Διαμεσολάβησης.
Η παρούσα συμφωνία αφού διαβάστηκε από τους συμβαλλόμενους και τους
Νομικούς Παραστάτες αυτών υπογράφηκε από αυτούς σε τρία (3) αντίτυπα.
Ακολουθούν υπογραφές.
Μέρος Α

Μέρος Β

……………………………………………….
Διαμεσολαβητής/Διαμεσολαβήτρια
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