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Δήλωση αποποίησης ευθύνης 

 

Το παρόν εγχειρίδιο εκδόθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος «Αστική 

Δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H Κοινοπραξία «Η Διαμεσολάβηση Συναντά τους Δικαστές» 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης και σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί οδηγό για τους εταίρους του προγράμματος «Η Διαμεσολάβηση συναντά 

τους Δικαστές! (Mediation meets Judges!)». Σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει στους εταίρους βασικό 

υλικό βάσει του οποίου μπορούν να εργαστούν με τους δικαστές για την καλύτερη εφαρμογή αλλά και 

περαιτέρω προώθησης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης κατόπιν Δικαστικής παραπομπής.  

Το παρόν εγχειρίδιο σχεδιάστηκε από την  Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων 

(EUROCHAMBRES) και έπειτα προσαρμόστηκε στα δεδομένα της Κύπρου από το Κυπριακό Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εταίρους του 

προγράμματος «Η Διαμεσολάβηση συναντά τους Δικαστές!» και από άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, 

υπό την προϋπόθεση ότι (1) η EUROCHAMBRES ενημερώνεται και (2) γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα 

«Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές» και στη συγχρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Εισηγήσεις για τη βελτίωση του προτύπου είναι ευπρόσδεκτες και μπορούν να 

υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mediation@ccci.org.cy.  

mailto:mediation@ccci.org.cy
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ΜΕΡΟΣ 1. Γιατί είναι καλό οι δικαστές να προωθούν τη 
διαμεσολάβηση; 

 

Το εγχειρίδιο «Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές» σχεδιάστηκε ως βοήθημα σε δικαστές 

της Κύπρου οι οποίοι επιθυμούν να ενθαρρύνουν τα μέρη μιας διαμάχης να δοκιμάσουν την οδό της 

διαμεσολάβησης προτού εισέλθουν σε δικαστική διαδικασία.  

Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου (και σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τη 
διαμεσολάβηση): 

• Ως «διαμεσολάβηση» νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία μέσω της οποίας δύο ή 
περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σε 
σχέση με την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. 

• Ως «διαμεσολαβητής» νοείται οποιοδήποτε τρίτο προς τα μέρη πρόσωπο το οποίο είναι 

εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών και από το οποίο ζητείται να αναλάβει τη 

διεξαγωγή διαμεσολάβησης με αποτελεσματικό, αμερόληπτο και κατάλληλο τρόπο.  

Κατά τη λήψη απόφασης επί μιας υπόθεσης, ο δικαστής εφαρμόζει το νόμο και τους κανόνες περί 

αποδείξεως και διασφαλίζει ότι έχει απονεμηθεί δικαιοσύνη.  Ωστόσο, κάποιες φορές ακόμη και ο 

νικήσας διάδικος μιας διαφοράς δεν μένει ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, καθώς τα βαθύτερα 

αίτια της διαμάχης δεν έχουν αντιμετωπιστεί στο δικαστήριο.  

Ο ρόλος των δικαστών στη διαμεσολάβηση 

Για τους δικαστές, η παραπομπή των μερών σε διαμεσολάβηση επιτρέπει: 
• να δίδεται στα μέρη η ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη για το αποτέλεσμα της διαφοράς 

τους μέσω του καθορισμού μιας προσαρμοσμένης στα μέτρα τους και οριστικής λύσης 

• να προσδιορίζονται και να επιλύονται περισσότερες υποθέσεις/διαφορές σε πολύ πρώιμο 

στάδιο 

• την καλύτερη διαχείριση του χρόνου και των πόρων που διατίθενται στα πλαίσια της 

εντολής τους και τη μείωση του φόρτου εργασίας 

 

Όταν ένας δικαστής εισηγείται στα μέρη να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, δεν παραιτείται από 

ούτε παραχωρεί οποιοδήποτε μέρος του θεσμικού του ρόλου.  Ο δικαστής: 

• προσδιορίζει κατά πόσο η υπόθεση είναι κατάλληλη για διαμεσολάβηση 

• προσδιορίζει μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

την καταλληλότερη χρονική στιγμή για να προταθεί η διαμεσολάβηση στα μέρη η οποία δεν 

μπορεί να είναι μετά την έκδοση απόφασης  

 μπορεί να καλέσει τους διάδικους να παραστούν ενώπιον του για ενημέρωση αναφορικά με 

τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίλυσης της 
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διαφοράς τους με τη διαδικασία αυτή  

• καθορίζει το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου τα μέρη (και ο διαμεσολαβητής) αναμένονται  

να καταλήξουν σε συμφωνία συμβιβασμού (ή να αποταθούν στον δικαστή για την 

παραχώρηση επιπλέον χρόνου για τη συνέχιση της διαμεσολάβησης) 

• αναβάλλει την καθορισμένη ημερομηνία της ακρόασης σε περίπτωση που δεν έχει 

επιτευχθεί ακόμη συμφωνία συμβιβασμού στα πλαίσια της διαμεσολάβησης αλλά οι 

διάδικοι εξακολουθούν να επιθυμούν τη διαμεσολάβηση 
 

•  ορίζει ημερομηνία για την έναρξη ή συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας σε περίπτωση

  αποτυχίας της διαμεσολάβησης 

• κηρύσσει τη συμφωνία συμβιβασμού ως εκτελεστή στην περίπτωση όπου η διαμεσολάβηση 

ήταν επιτυχής και τα μέρη  ζητούν την εκτελεστότητα της 

Επιπρόσθετα 
• Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης: 

Ο δικαστής στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η υπόθεση έχει δικαιοδοσία και εκδικάσει την 
υπόθεση. 

• Σε περίπτωση επιτυχίας της διαμεσολάβησης και συμφωνίας συμβιβασμού: 

Ο δικαστής στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η υπόθεση μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο η 

διακανονισθείσα διαφορά δύναται να περιληφθεί, ακόμη και για σκοπούς στατιστικών 

δεδομένων και διαχείρισης υποθέσεων, στον αριθμό των θετικά διευθετηθεισών 

υποθέσεων.  

Έχει σχεδιαστεί εργαλείο διάγνωσης υποθέσεων διαμεσολάβησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) με σκοπό να 

παρέχει σε εσάς, τον δικαστή, καλύτερη στήριξη κατά τον προσδιορισμό των υποθέσεων οι οποίες 

είναι κατάλληλες για διαμεσολάβηση.  Απαντώντας τις παρεχόμενες ερωτήσεις, καθίσταται δυνατό 

να επιλέξετε πιο γρήγορα τις υποθέσεις οι οποίες είναι προτιμότερο να επιλυθούν μέσω 

διαμεσολάβησης.  Το ερωτηματολόγιο αφορά συγκεκριμένα τις αστικές και τις εμπορικές υποθέσεις, 

ωστόσο κάποιες ερωτήσεις μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν επίσης για 

κοινωνικές και εργατικές διαφορές. Οι οικογενειακές υποθέσεις πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά 

και πρέπει να εφαρμόζεται ειδικό ερωτηματολόγιο διάγνωσης υποθέσεων διαμεσολάβησης.  
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ΜΕΡΟΣ 2: Ενημέρωση των μερών για τη διαμεσολάβηση 

Όταν ένα δικαστήριο ή ένας δικαστής αποφασίζει να προωθήσει τη διαμεσολάβηση, πρέπει να 

εξηγεί στα μέρη τι είναι η διαμεσολάβηση και τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να αποκομίσουν 

για την υπόθεσή τους.  

Ο δικαστής μπορεί να ενημερώνει τα μέρη για τη διαμεσολάβηση προφορικά κατά τη διάρκεια της 

ακρόασης ή γραπτά.  Η προτιμώμενη επιλογή είναι ενδεχομένως ένας συνδυασμός των δύο.  Για το 

λόγο αυτό στο παρόν εγχειρίδιο επισυνάπτονται 2 έγγραφα τα οποία μπορούν να αποσταλούν από 

το δικαστήριο / δικαστή στα μέρη:  
• Πρότυπη επιστολή ή έγγραφο ενημέρωσης των μερών και των δικηγόρων για τη 

διαμεσολάβηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 

• Ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέρη και/ή 

τους δικηγόρους τους για να εκτιμήσουν κατά πόσο η διαμεσολάβηση θα είναι ευεργετική 

για την υπόθεσή τους ή για την υπόθεση των πελατών τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).  

 

Η προσέγγιση αυτή συστηματοποιεί τις πληροφορίες των μερών για τη διαμεσολάβηση.  Τους 

ενθαρρύνει να αξιολογήσουν την υπόθεσή τους με διαφορετικό τρόπο και να εξετάσουν τα 

πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.  

Η αυτό-αξιολόγηση αποτελεί βάση για συζήτηση με τον δικαστή.  Ο δικαστής μπορεί να εξετάσει το 

ερωτηματολόγιο μαζί με τα μέρη ή να ζητήσει από τα μέρη να το στείλουν συμπληρωμένο πριν από 

την ακρόαση.  

Μια συστηματική προσέγγιση μπορεί να συνεπάγεται τη συμμετοχή των δικαστικών επιμελητών και 

το συντονισμό με τους λοιπούς δικαστές του Δικαστηρίου.  Ιδανικά, η επιστολή ή το έγγραφο 

ενημέρωσης των μερών για τη διαμεσολάβηση αποστέλλεται στα μέρη μαζί με την ειδοποίηση της 

ημερομηνίας της πρώτης ακρόασης (ή με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο αποστέλλει το 

δικαστήριο σε όλα τα μέρη της διαφοράς). 



 • · · 
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ΜΕΡΟΣ 3: Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να προτείνεται η 

διαμεσολάβηση; 

Κατ’ αρχήν, η εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου είναι μεγαλύτερη όταν η διαμεσολάβηση ξεκινά 

νωρίς.  Η σχέση τείνει να επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου.  Η αποκατάσταση ενός 

εποικοδομητικού διαλόγου απαιτεί περισσότερη ενέργεια.  Ο χρόνος είναι χρήμα. Οι διαφορές 

επιφέρουν κόστος, το οποίο μπορεί να συνίσταται σε δέσμευση χρηματικών ποσών, δυσκολίες 

χρηματικών ροών, συντήρηση ή διατήρηση αγαθών και φόρους.  Οι επαγγελματικές αμοιβές 

(δικηγόροι, πραγματογνώμονες) στρεβλώνουν επίσης σταδιακά τα ουσιώδη ζητήματα.  

Ορισμένες φορές είναι προτιμότερο να εκφράσουν πρώτα τα μέρη την εχθρότητά τους προτού τους 

προταθεί να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση:  σε κατοπινό στάδιο, αυτό μπορεί ακόμη και να 

ενισχύσει την ετοιμότητά τους να διευθετήσουν τη διαφορά τους.  Ενίοτε τα μέρη αποφασίζουν να 

προσφύγουν σε διαμεσολάβηση όταν η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο 

στάδιο, αφότου έχουν ανακαλύψει τα περισσότερα ισχυρά και αδύναμα σημεία των αντίστοιχων 

πλευρών τους.  

Η αναμονή, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι επιζήμια, επειδή η διαμεσολάβηση απαιτεί από 

αμφότερα τα μέρη να είναι έτοιμα γι' αυτήν.  Η ικανότητα συγκράτησης των συναισθηματικών 

πτυχών μιας διαφοράς ποικίλλει αναλόγως του ατόμου.  

Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου διεξάγεται δικαστική διαδικασία για υπόθεση το αντικείμενο της 

οποίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου που προνοεί για ορισμένα θέματα 

διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές Ν. 159(Ι)/2012 δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας πριν την έκδοση της απόφασης: 

 (α) να καλέσει τους διάδικους να παραστούν ενώπιον του για ενημέρωση αναφορικά με τον 

τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίλυσης της 

διαφοράς τους με τη διαδικασία αυτή, και 

 (β) κατόπιν κοινής αίτησης όλων των διαδίκων, ή κατόπιν αίτησης ενός από τους διάδικους 

και με τη ρητή συναίνεση των υπολοίπων, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης να αποφασίσει την αναβολή της δικαστικής 

διαδικασίας για να λάβει χώρα διαμεσολάβηση. 
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ΜΕΡΟΣ 4: Πώς γίνεται ο διορισμός του διαμεσολαβητή;  

Στην Κύπρο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως τηρεί ειδικό Μητρώο στο οποίο 

εγγράφονται πρόσωπα που επιθυμούν να διενεργούν ως διαμεσολαβητές και τα οποία πληρούν 

κάποιες προϋποθέσεις όπως προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του Νόμου που προνοεί για ορισμένα 

θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές Ν. 159(Ι)/2012. 

 

Το εν λόγω Μητρώο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

(www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/page21_gr/page21_gr?OpenDocument).  

 

Τα Κέντρα Διαμεσολάβησης, όπως για παράδειγμα η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ, συστήνονται 

με σκοπό την προώθηση ποιοτικής διαμεσολάβησης και την παροχή ενός ασφαλούς πλαισίου για 

τους διαδίκους (πιστοποίηση διαμεσολαβητών, κανόνες διορισμού διαμεσολαβητών, κανόνες 

διαδικασίας, κανόνες δεοντολογίας...).  

 

Παρόλο που τα εν λόγω Κέντρα μπορούν να παρακαμφθούν, η συνεργασία με αυτά διασφαλίζει την 

ανάπτυξη και προώθηση της διαμεσολάβησης μακροπρόθεσμα. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την 

Υπηρεσία Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ είναι ως ακολούθως: Mέγαρο ΚΕΒΕ, Δεληγιώργη 3, 1066 

Λευκωσία, τηλ. 22889840, φαξ. 22668630, Ηλ. διεύθ. mediation@ccci.org.cy.  

http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/page21_gr/page21_gr?OpenDocument
mailto:mediation@ccci.org.cy
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ΜΕΡΟΣ 5: Πώς πρέπει να υποβάλλονται τα αποτελέσματα  

και τα στατιστικά στοιχεία της διαμεσολάβησης.  

Έκθεση αποτελεσμάτων διαμεσολάβησης 

Η διαμεσολάβηση είναι εμπιστευτική διαδικασία.  Η εμπιστευτικότητα μπορεί να περιλαμβάνει το 

γεγονός ότι πρόκειται να λάβει ή έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση.  Καλύπτει βεβαίως το σύνολο των 
πληροφοριών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη διαμεσολάβηση, περιλαμβανομένου 
ενδεχομένως οποιουδήποτε συμβιβασμού και των όρων αυτού.   Ο δικαστής συνεπώς οφείλει να 
αποφεύγει να υποβάλλει ερωτήσεις στα μέρη ή τον διαμεσολαβητή σχετικά με το περιεχόμενο της 
συζήτησης ή τις λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης συμφωνίας συμβιβασμού.  
 
Ωστόσο, ο δικαστής πρέπει να ζητά, εντός των επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων, δήλωση του 
διαμεσολαβητή (ή την εξασφάλιση από τον διαμεσολαβητή δήλωσης των μερών) ότι η αποστολή 
του/της έχει ολοκληρωθεί ως αποτέλεσμα της συμφωνίας συμβιβασμού ή του μερικού 
συμβιβασμού ή της απουσίας οποιασδήποτε συμφωνίας.  Αναλόγως των αποτελεσμάτων της 
διαμεσολάβησης, ο δικαστής αποφασίζει τη συνέχιση ή τη διακοπή της δικαστικής διαδικασίας.  
 
 

Στατιστικά στοιχεία 

Είναι σημαντικό για το Δικαστήριο να συλλέγει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη διαμεσολάβηση 

ούτως ώστε να αξιολογεί το πρόγραμμα παραπομπής σε διαμεσολάβηση από το δικαστήριο. Τα εν 

λόγω στατιστικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Τον αριθμό των διαδίκων οι οποίοι έλαβαν πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση και τη 

μορφή των πληροφοριών (π.χ. γραπτά, προφορικά, κατά την προγραμματισμένη ακρόαση 

κτλ) 

• Τον αριθμό υποθέσεων στις οποίες ο δικαστής εφάρμοσε τη διάγνωση υποθέσεων 

διαμεσολάβησης 

• Τον αριθμό διαμεσολαβήσεων που προτάθηκαν από τον δικαστή 

• Τον τομέα/τα είδη της διαμάχης (τραπεζικά θέματα / χρηματοοικονομικά / ασφαλιστικές 

συμβάσεις / αστική ευθύνη / κατασκευαστικός τομέας / βιοτεχνίες / ΤΠΕ / δικαιώματα 

ιδιοκτησίας και κυριότητα / εργασιακές σχέσεις κτλ) 

• Τον αριθμό των επιτυχών, των εν μέρει επιτυχών ή των ανεπιτυχών διαμεσολαβήσεων 

• Τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης (από το διορισμό του διαμεσολαβητή έως 

την υποβολή της έκθεσης αναφοράς του διαμεσολαβητή στο δικαστήριο) 

• Τον αριθμό των συμφωνιών συμβιβασμού που αιτήθηκαν για εκτέλεση 
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ΜΕΡΟΣ 6: Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο 
 

Επισυνάπτεται το κείμενο του Νόμου που προνοεί για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές 

διαφορές, αρ. 159(Ι) του 2012  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Διάγνωση υποθέσεων διαμεσολάβησης για τους δικαστές 

Μεθοδολογία 

Απαντήστε όπου είναι δυνατό τις ακόλουθες ερωτήσεις. Όπου η ερώτηση δεν είναι σχετική ή η 

απάντηση δεν είναι σαφής, επιλέξτε τη μεσαία στήλη με τίτλο «αμφιβολία» 

 

Μέρος Α – Συνθήκες-πλαίσιο Ναι Αμφι-
βολία 

Όχι 

1. Μπορεί να υπαχθεί η διαφορά σε επίλυση μέσω διαμεσολάβησης βάσει του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου; 

   

2. Μπορούν να παραπεμφθούν τα μέρη σε διαμεσολάβηση στο παρόν στάδιο 

της διαδικασίας; 

   

3. Εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία η οποία αφορά τα ίδια μέρη ή ένα 

από αυτά σε σχέση με τα ίδια ή συνδεόμενα ζητήματα; 

   

4. Συμμετέχουν πολλά μέρη στη δίκη ή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διατάξει 

ο δικαστής  τρίτο/-α μέρος/ -η να συμμετάσχει/-ουν στη διαδικασία; 

   

5. Η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα διαμεσολάβησης;    
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Μέρος Β – Καταλληλότητα της διαφοράς Ναι Αμφι-
βολία 

Όχι 

6. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, είναι εφικτός ο διακανονισμός της παρούσας 
διαφοράς; 

   

7. Είναι σημαντική η ταχεία επίλυση της διαφοράς;    

8. Τα δικαστικά έξοδα θα μειώσουν σημαντικά το ποσό που μπορεί να 

ανακτηθεί μέσω της δικαστικής απόφασης; 

   

9. Είναι περιορισμένοι οι χρηματικοί πόροι που μπορεί να διαθέσει στη 

δικαστική διαδικασία ένα από τα μέρη ή αμφότεροι τα μέρη; 

   

10. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι περίπλοκο να ληφθεί απόφαση επί της 

υπόθεσης (έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, σύνθετα ή τεχνικά πραγματικά 

περιστατικά…); 

   

11. Ενδέχεται να είναι δύσκολο να εκτελεστεί η απόφαση;     

12. Είναι απομακρυσμένη η πιθανότητα να χρειάζεται τουλάχιστον ένα από τα 

μέρη νομικό προηγούμενο από δικαστήριο; 

   

13. Υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα η απόφαση να μην απονέμει δικαιοσύνη 

ισότιμα ή να είναι άδικη για τουλάχιστον ένα από τα συμμετέχοντα μέρη;  

(π.χ. δεν θα λαμβάνει υπόψη πραγματικά περιστατικά λόγω ανεπαρκών 

αποδεικτικών στοιχείων, διαδικαστικών σφαλμάτων…) 

   

14. Είναι απαραίτητη η εμπιστευτικότητα/η τήρηση απορρήτου σε σχέση με 

κάποια στοιχεία της διαφοράς;  

   

15. Η υπόθεση αφορά θέμα αρχής;    

16. Είναι πιθανό η διαφορά να αντικατοπτρίζει μόνο ένα μέρος άλλων 

βαθύτερων/μη εκφραθεισών συγκρούσεων; 

   

17. Τα συναισθήματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαφορά;    
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Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Όπου η απάντηση σε μια ερώτηση είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

της διαμεσολάβησης.  Όπου η απάντηση είναι «όχι», αποτελεί ένδειξη ότι η επίλυση μέσω δικαστικής 

διαδικασίας είναι καταλληλότερη.  Ο μεγάλος αριθμός «ναι» συνεπώς πρέπει να λειτουργεί 

προτρεπτικά ως προς την επιδίωξη παραπομπής των μερών σε διαμεσολάβηση.  

Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος συνθήκες-πλαίσιο είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι το 

νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο δεν εμποδίζει και μπορεί ακόμη και να ενθαρρύνει τη 

διαμεσολάβηση. 

Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος καταλληλότητα της διαφοράς είναι «ναι», αποτελεί 

ένδειξη ότι η φύση της διαφοράς συνάδει ιδιαιτέρως με τη διαμεσολάβηση και ότι υφίστανται αρκετοί 

ενθαρρυντικοί παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν τα μέρη να φτάσουν σε συμβιβασμό.  

Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος συνθήκες της βούλησης των μερών είναι «ναι», 

Μέρος Γ – Συνθήκες της βούλησης των μερών Ναι Αμφι-
βολία 

Όχι 

18. Είναι σημαντικό για τα μέρη να διατηρήσουν σχέσεις μεταξύ τους στο 

μέλλον;  

   

19. Η έκβαση της δικαστικής απόφασης είναι ιδιαίτερα αβέβαιη για τα μέρη; 
   

20. Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο της έκβασης της διαφοράς; 
   

21. Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο του χρονοδιαγράμματος και 

της οργάνωσης της διαδικασίας λήψης απόφασης; 

   

22. Είναι σημαντικό για οποιοδήποτε μέρος να δικαιωθεί δημόσια;     

23. Οι δικηγόροι ή τα μέρη υποστηρίζουν την ιδέα της επίλυσης μέσω 

διαπραγμάτευσης/διαμεσολάβησης; 

   

    

 Δ –  ΜΕΡΟΣ Δ − Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για την παρούσα διαφορά Ναι Αμφι-
βολία 

Όχι 

24. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν το διάλογο/τη 

μεταξύ τους σχέση; 

   

           25. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση μιας    

προσαρμοσμένης στα μέτρα τους λύσης πέραν του εφαρμοστέου αμιγώς νομικού 

πλαισίου; 

    

            26. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να γνωστοποιήσουν ευαίσθητες  

πληροφορίες σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας; 

   

             27. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να ορίσουν τις προϋποθέσεις μιας 
απολογίας; 

   

             28. Η διαμεσολάβηση θα παράσχει την ευκαιρία στα μέρη να εκτιμήσουν την 

πραγματικότητα σε σχέση με τις θέσεις τους και/ή τις πιθανότητες να 

υπερισχύσουν στη διαφορά; 
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αποτελεί ένδειξη ότι τα μέρη πρέπει να στραφούν προς την εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ τους.  
Αποτελεί επίσης ένδειξη ότι θα είναι ευκολότερο να πεισθούν τα μέρη για τα πλεονεκτήματα της 
διαμεσολάβησης.  

Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για τη διαφορά είναι 

«ναι», αποτελεί ένδειξη ότι ο διακανονισμός μέσω διαμεσολάβησης πιθανόν να ωφελήσει περισσότερο και τα 

δύο μέρη απ’ ό,τι μια δικαστική απόφαση ή απόφαση διαιτησίας.  

Επεξηγήσεις 

Μέρος Α – Συνθήκες-πλαίσιο  
 
Ερώτηση 1 - Μπορεί να υπαχθεί η διαφορά σε επίλυση μέσω διαμεσολάβησης βάσει του υφιστάμενου 
νομικού πλαισίου; 
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο νόμος απαγορεύει τη διαμεσολάβηση

1
. Όταν η διαφορά ή μέρος της διαφοράς αφορά 

τη δημόσια τάξη (αναγκαστικό δίκαιο), δημόσια ζητήματα ή αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα, η διαμεσολάβηση 
μπορεί να έχει νόημα αναλόγως των συνθηκών.  Ωστόσο, η συμφωνία διακανονισμού πρέπει να σέβεται το 
αναγκαστικό δίκαιο ή τα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα.  
 
Ερώτηση 2 - Μπορούν να παραπεμφθούν τα μέρη σε διαμεσολάβηση στο παρόν στάδιο της διαδικασίας; 

Προτού εξακριβωθεί η καταλληλότητα της διαφοράς για διαμεσολάβηση, ο δικαστής πρέπει να εξακριβώσει κατά 

πόσο βάσει της εφαρμοστέας διάταξης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ) είναι ακόμη εφικτό να 

παραπεμφθούν τα μέρη σε διαμεσολάβηση. 

Ερώτηση 3 - Εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία η οποία αφορά τα ίδια μέρη ή ένα από αυτά σε 

σχέση με τα ίδια ή συνδεόμενα ζητήματα; 

Η διαμεσολάβηση παρέχει ελαστικότητα στη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.  Εκτός εάν τα μέρη προτιμούν 

κάτι διαφορετικό, ο διαμεσολαβητής θα τα ενθαρρύνει να αντιμετωπίσουν τη διαφορά με περιεκτικό τρόπο.  Όπου 

είναι σκόπιμο, η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση διαφόρων συντρεχουσών διαδικασιών και να 

επιφέρει διακανονισμό επί του συνόλου των σχέσεων των μερών.  

Ερώτηση 4 - Συμμετέχουν πολλά μέρη στη δίκη ή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διατάξει ο δικαστής 

τρίτο/-α μέρος/ -η να συμμετάσχει/-ουν στη διαδικασία; 

Η πολυπλοκότητα και η διάρκεια της δίκης αυξάνονται σημαντικά όταν συμμετέχουν πολλά μέρη.  Η 

διαμεσολάβηση είναι μια ελαστική διαδικασία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν πολλά μέρη με σκοπό την 

εξεύρεση μιας ισορροπημένης λύσης σε ποικίλα συμφέροντα ή την επίτευξη ενός μερικού συμβιβασμού.  

Ερώτηση 5 - Η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα διαμεσολάβησης; 

Όπου περιλαμβάνεται ρήτρα διαμεσολάβησης στη σύμβαση, ο δικαστής παραπέμπει τα μέρη σε διαμεσολάβηση 

εκτός εάν η ρήτρα προσβληθεί από τους δικηγόρους.  

Μέρος Β – Καταλληλότητα της διαφοράς  
 
Ερώτηση 6 – Σύμφωνα με την εμπειρία σας, είναι εφικτός ο διακανονισμός της παρούσας 
διαφοράς; 

Βάσει μιας πρώτης ανάλυσης της υπόθεσης, της σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων μερών, της φύσης της 

διαφοράς καθώς και άλλων εξωγενών παραγόντων (χρονικοί περιορισμοί, οικονομική δυσπραγία της εταιρείας 

κτλ), ο δικαστής μπορεί να δει «πέραν» του αμιγώς νομικού πλαισίου και να ερμηνεύσει τη διαφορά με 

διαφορετικό τρόπο.  

                     
1
 Ν. 159(Ι)/2012, άρθρο (2)(α, β, γ). 
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Ερώτηση 7 - Είναι σημαντική η ταχεία επίλυση της διαφοράς; 
Καταδεικνύεται ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους προσφυγής σε διαμεσολάβηση είναι η ανάγκη 
επίτευξης ταχείας επίλυσης της διαφοράς (μαζί με την εξοικονόμηση χρημάτων).  Η διαμεσολάβηση μπορεί να 
διαρκέσει μόλις λίγες ώρες, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες έχουν αποφασίσει την ημερομηνία συνάντησης.  
 

Ερώτηση 8 - Τα δικαστικά έξοδα θα μειώσουν σημαντικά το ποσό που μπορεί να ανακτηθεί μέσω της 
δικαστικής απόφασης; 

Η διαμεσολάβηση, με λίγες εξαιρέσεις, είναι κατά πολύ φθηνότερη από τη διαιτησία ή τη δικαστική διαδικασία.  

Σε περιπτώσεις όπου από τη δικαστική διαδικασία προκύπτουν έξοδα τα οποία είναι δυσανάλογα σε σχέση με την 

αξία της διαμάχης, συχνά η διαμεσολάβηση αποτελεί μια καλή επιλογή.  Όσο χαμηλότερη είναι η αξία της 

διαφοράς, τόσο περισσότερο μπορεί να βοηθήσει η διαμεσολάβηση τα μέρη να καθορίσουν τη διαφορά με 

ταχύτερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο.  Η απουσία των δικαστικών εξόδων κατ' ακρίβεια προσφέρει μια 

ευκαιρία διαπραγμάτευσης.  Τα έξοδα των δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών (π.χ. τεχνικών συμβούλων ή 

πραγματογνωμόνων) περιορίζονται με τη διαμεσολάβηση, αφού η διάρκεια της διαδικασίας είναι πολύ μικρότερη 

και πιο προβλέψιμη. 

Ερώτηση 9 - Είναι περιορισμένοι οι χρηματικοί πόροι που μπορεί να διαθέσει στη δικαστική διαδικασία 

ένα από τα μέρη ή αμφότερα τα μέρη; 

Η διαμεσολάβηση, με λίγες εξαιρέσεις, είναι κατά πολύ φθηνότερη από τη δικαστική διαδικασία.  Στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαμεσολάβηση αποτελεί έναν πιο οικονομικά προσιτό μηχανισμό επίλυσης 

διαφορών.  

Ερώτηση 10 - Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι περίπλοκο να ληφθεί απόφαση επί της υπόθεσης 

(έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, σύνθετα ή τεχνικά πραγματικά περιστατικά…); 

Όπου τα αποδεικτικά στοιχεία είναι πενιχρά ή απόντα και συνεπώς η λήψη απόφασης καθίσταται δύσκολη, η 

διαμεσολάβηση πιθανώς να επιφέρει καλύτερο αποτέλεσμα για τα μέρη.  Ομοίως, όταν η υπόθεση είναι ιδιαίτερα 

σύνθετη και τεχνική, μπορεί να είναι δύσκολο για τον δικαστή να λάβει απόφαση χωρίς την παρέμβαση 

πραγματογνωμόνων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα επιφέρουν μεγαλύτερα έξοδα και ενδεχομένως να οδηγήσουν 

σε αντιφάσεις.  Η παρέμβαση του διαμεσολαβητή επιτρέπει να λάβει χώρα συζήτηση επί τεχνικών θεμάτων 

μεταξύ των μερών.  Τα μέρη συχνά δεν συνομιλούν μεταξύ τους παρά μόνο μέσω των δικηγόρων τους.  

Ερώτηση 11 - Ενδέχεται να είναι δύσκολο να εκτελεστεί/να εφεσιβληθεί η απόφαση;  

Οι διάδικοι συχνά δεν εκτελούν τη δικαστική απόφαση για διάφορους λόγους (δυσκολία εφαρμογής, έλλειψη 

πόρων, εθελούσια εναντίωση στην απόφαση…) ή υποβάλλουν έφεση όποια και να είναι η απόφαση.  Η 

διαμεσολάβηση δεν αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες.  Έχει πολύ υψηλό ποσοστό εθελούσιας εκτέλεσης.  Τα 

μέρη, μέσω της προσπάθειας επίτευξης συμβιβασμού, αποκτούν κυριότητα επί της απόφασης και συνεργάζονται 

με τον διαμεσολαβητή για την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της αμοιβαίας συμφωνίας.  

 

Ερώτηση 12 - Είναι απομακρυσμένη η πιθανότητα να χρειάζεται τουλάχιστον ένα από τα μέρη νομικό 

προηγούμενο από δικαστήριο; 
Ορισμένες υποθέσεις υποβάλλονται στο δικαστήριο με σκοπό να δημιουργηθεί νέο νομικό προηγούμενο το οποίο 
θα έχει ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες απ' ό,τι η ίδια η υπόθεση.  Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω 
της διαμεσολάβησης δεν είναι γνωστά ή δεσμευτικά για άλλα μέρη, γι’ αυτό ακόμη και εάν η διαμεσολάβηση έχει 
θετική έκβαση, δεν θα έχει μεγάλη επίδραση σε μελλοντικές υποθέσεις. Συνεπώς η διαμεσολάβηση δεν ωφελεί 
τις εν λόγω υποθέσεις.  Δεν μπορεί να δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης.  
 

Ερώτηση 13 - Υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα η απόφαση να μην απονέμει δικαιοσύνη ισότιμα ή να 

είναι άδικη για τουλάχιστον ένα από τα συμμετέχοντα μέρη;  (π.χ. δεν θα λαμβάνει υπόψη πραγματικά 

περιστατικά λόγω πενιχρών αποδεικτικών στοιχείων, διαδικαστικών σφαλμάτων…) 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δικαστική υπόθεση μπορεί να είναι άδικη για τουλάχιστον ένα από τα μέρη επειδή ο 

δικαστής δεν μπορεί να βασιστεί σε διάφορα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. για δικονομικούς λόγους). Στις 
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περιπτώσεις αυτές η διαμεσολάβηση μπορεί να ωφελήσει τα μέρη, καθώς δεν περιορίζεται από το δικονομικό 

δίκαιο και οι κανόνες απόδειξης μπορεί κάποιες φορές να αρθούν. 

Ερώτηση 15 - Είναι απαραίτητη η εμπιστευτικότητα/η τήρηση απορρήτου σε σχέση με κάποια στοιχεία της 

διαφοράς;  

Η διαμεσολάβηση είναι απόλυτα εμπιστευτική και υποστηρίζεται από τη νομοθεσία και από δήλωση 

εμπιστευτικότητας των συμμετεχόντων μερών.  Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι συμφέρουσα για τα μέρη που 

επιθυμούν τη διακριτικότητα σε σχέση με τη διαφορά και τη συζήτηση επ' αυτής. 

Ερώτηση 15 - Η υπόθεση αφορά θέμα αρχής; 

Ορισμένες υποθέσεις είναι ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά ή υπαγορεύονται από βασικές αρχές.  Τα μέρη 

πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω μιας προσαρμοσμένης προσέγγισης η οποία να αναγνωρίζει επαρκώς και να 

επικυρώνει την υποκείμενη αρχή (την οποία κάποιες φορές τα ίδια τα μέρη ορίζουν ως βασική αρχή) στην οποία 

βασίζεται η υπόθεση.  Εάν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, ένα μέρος μπορεί να αισθανθεί αδικημένο ή 

ηττημένο, ακόμη και εάν η δικαστική απόφαση είναι προς όφελός του.  Η διαμεσολάβηση είναι πιο πιθανό να 

προσφέρει ικανοποίηση σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις.  

Ερώτηση 16 - Είναι πιθανό η διαφορά να αντικατοπτρίζει μόνο ένα μέρος άλλων βαθύτερων/μη 

εκφραθεισών συγκρούσεων; 
Όταν απαιτείται από έναν δικαστή να επιλύσει μια υπόθεση, περιορίζεται από τα αιτήματα των διαδίκων, ακόμη 
και όταν είναι σαφές (ή λιγότερο σαφές) ότι υπάρχουν βαθύτερα αίτια ή ανάγκες.  Οι μη εκφρασθείσες ανάγκες 
μπορεί να πυροδοτήσουν μια νέα σύγκρουση αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης.  Η διαμεσολάβηση δεν 
περιορίζεται από την αρχική απαίτηση των μερών.  Είναι καθήκον του διαμεσολαβητή να κατανοήσει και να 
εξετάσει τα βαθύτερα συμφέροντα και τις ενδεχόμενες σχετικές συγκρούσεις, με σκοπό την επίτευξη ενός 
συνολικού διακανονισμού.  

 

Ερώτηση 17 - Τα συναισθήματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαφορά; 

Ορισμένες διαφορές είναι ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά.  Τα μέρη χρειάζονται μια προσαρμοσμένη 

προσέγγιση η οποία να αναγνωρίζει επαρκώς και να επικυρώνει τα βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα τα οποία 

αποτελούν τη βάση της υπόθεσης και η οποία κατά τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνει την εξεύρεση μιας πιο 

ολοκληρωμένης λύσης.  Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι συναισθηματικές ανάγκες, ένα μέρος μπορεί να αισθανθεί 

αδικημένο ή ηττημένο, ακόμη και εάν η δικαστική απόφαση είναι προς όφελός του.  Η διαμεσολάβηση είναι πιο 

πιθανό να προσφέρει ικανοποίηση σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Μέρος Γ – Συνθήκες της βούλησης των μερών  
 
Ερώτηση 18 - Είναι σημαντικό για τα μέρη να διατηρήσουν σχέσεις μεταξύ τους στο μέλλον;  
Οι δικαστικές αντιπαραθέσεις και οι διαδικασίες διαιτησίας σχεδόν πάντοτε πλήττουν τις επιχειρηματικές ή τις 
διαπροσωπικές σχέσεις.  Ορισμένες φορές οι διαδικασίες επηρεάζουν επίσης τις σχέσεις με τρίτα μέρη.  Στη 
διαμεσολάβηση τα ενδιαφερόμενα μέρη συνευρίσκονται, συνομιλούν για τη διαφορά τους και συνεργάζονται για 
την επίλυσή της.  Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα διάσωσης ή αποκατάστασης μιας συνεχούς επιχειρηματικής 
σχέσης.  Τα αντιμαχόμενα πρόσωπα ενδέχεται επίσης να διατηρήσουν και ακόμη και να βελτιώσουν τις μεταξύ 
τους διαπροσωπικές σχέσεις λόγω της διαμεσολάβησης.  
 

Ερώτηση 19 - Η έκβαση της δικαστικής απόφασης είναι ιδιαίτερα αβέβαιη για τα μέρη; 

Στις επιχειρήσεις δεν αρέσει η αβεβαιότητα.  Χρειάζονται να μπορούν να προβλέπουν την οικονομική τους 

κατάσταση για σκοπούς επενδύσεων ή για να προσαρμόζουν την επιχειρηματική στρατηγική τους στις ενδεχόμενες 

ζημίες.  Η αβεβαιότητα μπορεί επίσης να προκαλέσει πρόσθετο άγχος στους επιχειρηματίες.  

Ερώτηση 20 - Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο της έκβασης της διαφοράς; 

Τα μέρη τα οποία υποβάλλουν μια υπόθεση στο δικαστήριο εκχωρούν την ευθύνη της επίλυσης της διαφοράς σε 

έναν δικαστή.  Στη διαμεσολάβηση τα μέρη διατηρούν τον έλεγχο επί οποιασδήποτε απόφασης που αφορά την 
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επίλυση της διαφοράς τους.  Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι κατάλληλη σε  περιπτώσεις όπου τα μέρη επιθυμούν 

να διατηρήσουν τον έλεγχο επί της επίλυσης της υπόθεσης.  

Ερώτηση 21 - Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο του χρονοδιαγράμματος και της οργάνωσης 

της διαδικασίας λήψης απόφασης; 
Η διαμεσολάβηση είναι κατάλληλη σε  περιπτώσεις όπου τα μέρη επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της 
ταχύτητας της διαδικασίας και των εξόδων.   
 

Ερώτηση 22 - Είναι σημαντικό για οποιοδήποτε μέρος να δικαιωθεί δημόσια;  
Τα μέρη τα οποία επιζητούν να δικαιωθούν δημόσια μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δύο τρόπους:  
δικαστήριο ή διαμεσολάβηση.  Η δικαστική απόφαση είναι δημόσια και μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική 
δικαίωση.  Ο διακανονισμός μέσω διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτικός, αλλά τα μέρη μπορούν στο πλαίσιο της 
συμφωνίας τους να περιλάβουν διάταξη βάσει της οποίας ένα από τα μέρη θα προβεί σε δημόσια απολογία ή θα 
δημοσιεύσουν από κοινού δελτίο τύπου.  Το πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης έγκειται στο ότι τα μέρη μπορούν 
να συντάξουν από κοινού τη δημόσια ανακοίνωση.  

 

 

Ερώτηση 23 - Οι δικηγόροι ή τα μέρη υποστηρίζουν την ιδέα της επίλυσης μέσω 

διαπραγμάτευσης/διαμεσολάβησης; 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δικηγόροι είναι πεπεισμένοι για τα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης ή της 

διαμεσολάβησης, αλλά τα μέρη είναι διστακτικά ή απρόθυμα. Η υποστήριξη του δικαστή μπορεί να βοηθήσει τα 

μέρη να υπερνικήσουν τις αμφιβολίες τους.  Η ερώτηση δεν υπαινίσσεται ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι 

κατάλληλη για τη διαφορά, αλλά υποδεικνύει στους δικαστές να λάβουν υπόψη τη στάση των δικηγόρων.  

Μέρος Δ – Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για την παρούσα διαφορά  
 
Ερώτηση 24 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν το διάλογο/τη μεταξύ τους 
σχέση; 

Η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους και να πραγματοποιήσουν 

ανοικτή συζήτηση.  Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη δόμηση μιας βιώσιμης συμφωνίας.  

Ερώτηση 25 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση μιας προσαρμοσμένης στα μέτρα 

τους λύσης πέραν του εφαρμοστέου αμιγώς νομικού πλαισίου; 

Στη διαμεσολάβηση η νομοθεσία αποτελεί σημείο αναφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.  Ωστόσο, μέσα 

στο εν λόγω νομικό πλαίσιο, η διαμεσολάβηση παρέχει χώρο για τη δημιουργία ιδιαίτερα εξατομικευμένων 

συμφωνιών οι οποίες αντικατοπτρίζουν το πώς τα μέρη αντιλαμβάνονται τη διαμάχη.   

Ερώτηση 26 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να γνωστοποιήσουν ευαίσθητες πληροφορίες σε 

ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας; 

Το έλλειμμα πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης.  Η διαμεσολάβηση μπορεί να  παρέχει ένα 

ασφαλές περιβάλλον το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών. Η διαμεσολάβηση είναι μια εμπιστευτική 

διαδικασία και αυτό της το χαρακτηριστικό προστατεύεται από τη νομοθεσία και από δήλωση που υπογράφεται 

από τα μέρη.  

Ερώτηση 27 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τους διαδίκους να ορίζουν τις προϋποθέσεις μιας απολογίας; 

Η απολογία συνεπάγεται την αναγνώριση της πρόκλησης ζημίας και την αποδοχή της ευθύνης, του αποτελέσματος 

και της τρωτότητας.  Ορισμένες φορές η απολογία είναι απαραίτητη αλλά δύσκολη.  Η διαμεσολάβηση δημιουργεί 

χώρο για την απολογία.   

Ερώτηση 28 - Η διαμεσολάβηση θα παράσχει την ευκαιρία στα μέρη να εκτιμήσουν την πραγματικότητα 

σε σχέση με τις θέσεις τους και/ή τις πιθανότητες να υπερισχύσουν στη διαφορά; 
Οι υπερβολικές προσδοκίες ορισμένων μερών από το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας μπορεί να τα 
οδηγήσουν σε παράλογες συμπεριφορές.  Η εν λόγω στάση μπορεί να τροφοδοτείται, να συντηρείται ή να 
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ενισχύεται από τους δικηγόρους των μερών.  Ένα από τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή είναι να τα βοηθήσει να 
εκτιμήσουν την πραγματικότητα.  Ως ουδέτερο και απροκατάληπτο τρίτο μέρος, έχει τη δυνατότητα να είναι 
αντικειμενικός και να συζητά με τα μέρη τα μειονεκτήματα ή τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της διαφοράς, 
τα οποία μπορεί να έχουν παραβλέψει τα μέρη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Πρότυπο έγγραφο ή επιστολή ενημέρωσης των μερών για τη 
διαμεσολάβηση 

Αγαπητοί Κύριοι/Κυρίες, 

Εξετάσατε το ενδεχόμενο να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά σας μέσω διαμεσολάβησης; Η 

διαμεσολάβηση αποτελεί εναλλακτική μέθοδο της δικαστικής διαδικασίας, η οποία σας επιτρέπει να βρείτε 

μια προσαρμοσμένη και πιθανώς πιο ικανοποιητική λύση στις διαφορές σας, αποφεύγοντας την αβεβαιότητα 

και τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας.  

Η διαμεσολάβηση είναι μια ανεπίσημη διαδικασία κατά την οποία ένα αμερόληπτο τρίτο μέρος (ο 

διαμεσολαβητής), ο οποίος επιλέγεται από τα μέρη και/ή διορίζεται από τον δικαστή, βοηθά τα μέρη μιας 

διαφοράς να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.  Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στην 

αποκατάσταση του διαλόγου μεταξύ των μερών με εμπιστευτικό τρόπο, στην αναγνώριση των συμφερόντων 

των μερών πέραν της νομοθεσίας, στη δημιουργία επιλογών επίλυσης, στην υποστήριξη των μερών κατά τις 

διαπραγματεύσεις και στη σύνταξη ενός εφαρμόσιμου διακανονισμού.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης, οι προθεσμίες παραγραφής ή της αποσβεστικής προθεσμίας 

αναστέλλονται. Οι δικαστικές διαδικασίες θα εξακολουθούν να εκκρεμούν και, εάν αποτύχει η 

διαμεσολάβηση, θα συνεχιστούν.  Ο δικαστής θα λάβει υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε διαμεσολάβηση και θα 

θέσει σε προτεραιότητα την υπόθεση, με τρόπο που να μην προκύψουν περαιτέρω καθυστερήσεις
2
. 

Γιατί να δοκιμάσετε τη διαμεσολάβηση; 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• Η διαμεσολάβηση είναι αποτελεσματική: στατιστικά, το 75% των υποθέσεων καταλήγουν σε συμφωνία
3
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

• Διατηρείτε τον έλεγχο του αποτελέσματος της διαμάχης. 

•  Βρίσκετε λύση η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στα συμφέροντα και τις ανάγκες σας. 

•  Μπορείτε να αποχωρήσετε από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και να επιστρέψετε στο 

δικαστήριο χωρίς αρνητικές συνέπειες ανά πάσα στιγμή. Αποφεύγετε τις δυσκολίες κατά την 

εκτέλεση της τελικής απόφασης. 

• Όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης είναι 

εμπιστευτικές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δίκη σε περίπτωση αποτυχίας της 

διαμεσολάβησης. 

• Μπορείτε να έχετε βοήθεια από τον δικηγόρο σας. 
 

 

 

                     
2
 Εφόσον είναι εφικτό βάσει της τακτικής του Δικαστηρίου/του δικαστή.  

3
 «Το κόστος της μη εφαρμογής Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης: Ερευνώντας και επιδεικνύοντας τα 

πραγματικά κόστη της ενδοκοινοτικής εμπορικής δικαστικής διαμάχης», έρευνα η οποία χρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπονήθηκε από το ADR Center, Ιούνιος 2010. 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

• Η διαμεσολάβηση μπορεί να διαρκέσει ορισμένες ώρες· καθορίζετε το χρονοδιάγραμμα της 

διαμεσολάβησης σύμφωνα με το πρόγραμμά σας. 

• Η διαμεσολάβηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο απ’ ό,τι προβλέπει ο νόμος  δηλαδή τρεις (3) 

μήνες ή έξι (6) μήνες αν εσείς το αποφασίσετε να παραταθεί η διάρκεια της. 

• Τα έξοδα της διαμεσολάβησης καθορίζονται εκ των προτέρων και κατανέμονται μεταξύ των μερών
4
. 

• Εξαιτίας του συντομευμένου χρόνου για την εξεύρεση λύσης, εξοικονομείτε έξοδα που θα προέκυπταν 

από τη συμμετοχή πραγματογνωμόνων ή του προσωπικού σας και εξασφαλίζετε βεβαιότητα σε σχέση με 

τις οικονομικές συνέπειες της λύσης (ρευστά διαθέσιμα ή πρόβλεψη ζημιών). 

• Αποφεύγετε τυχόν κρυφά κόστη 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

• Η διαμεσολάβηση προωθεί τη βελτίωση των σχέσεων μέσω της επίλυσης προβλημάτων με συνεργασία. 

• Με την αποκατάσταση του διαλόγου μπορείτε να ενδυναμώσετε τη σχέση σας με το άλλο μέρος. 

• Η εταιρεία σας προβάλλει εικόνα εφαρμογής δίκαιων εμπορικών πρακτικών. 

Πώς ξεκινά η διαμεσολάβηση; 

Η διαμεσολάβηση πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλα τα μέρη της διαφοράς. 

Αφού συμφωνήσετε, επικοινωνήστε με κάποιο κέντρο διαμεσολάβησης, για παράδειγμα την Υπηρεσία 

Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ, για να βρείτε τον κατάλληλο διαμεσολαβητή ή αναφερθείτε απ’ ευθείας στο Μητρώο 

Διαμεσολαβητών που διατηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξης. Εάν είναι απαραίτητο, το κέντρο 

διαμεσολάβησης ή ο δικαστής θα διορίσουν έναν διαμεσολαβητή για εσάς.  Μετά το διορισμό του 

διαμεσολαβητή, ο δικαστής θα ορίσει νέα ημερομηνία ακρόασης και θα καθορίσει την περίοδο καθυστέρησης 

μέσα στην οποία θα παρουσιάσετε αναφορά σχετικά με την επιτυχία ή την αποτυχία της διαδικασίας της 

διαμεσολάβησης.  Ούτε εσείς ούτε ο διαμεσολαβητής μπορείτε να παρουσιάσετε αναφορά σχετικά με τη φύση ή 

το περιεχόμενο της συζήτησης και το περιεχόμενο της συμφωνίας συμβιβασμού, τα οποία παραμένουν 

εμπιστευτικά.  

Στην παρούσα πιλοτική φάση του προγράμματος διαμεσολάβησης με παραπομπή από το δικαστήριο, η Υπηρεσία 

Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ έχει καταρτίσει κατάλογο με τις χρεώσεις της. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την 

Υπηρεσία αυτή είναι τα ακόλουθα: Υπηρεσία Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ, τηλ. 22889840, mediation@ccci.org.cy,  

www.ccci.org.cy.  

 
 [Τελικά σχόλια και δέοντες χαιρετισμοί

5
...]. 

                     

 
5
 Προσαρμόζονται από τον δικαστή σύμφωνα με την πρακτική του Δικαστηρίου. 

mailto:mediation@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης των μερών μιας 
διαφοράς 

Μεθοδολογία 

Απαντήστε όπου είναι δυνατό τις ακόλουθες ερωτήσεις. Όπου η ερώτηση δεν είναι 

σχετική ή η απάντηση δεν είναι σαφής, επιλέξτε τη μεσαία στήλη με τίτλο 

«αμφιβολία». 

 Ναι Αμφι-
βολία 

Όχι 

1. Η παρούσα διαφορά καθυστερεί οποιαδήποτε απόφαση ή ευκαιρία ανάπτυξης 

για εσάς και την επιχείρησή σας; 

   

2. Είναι σημαντικό για εσάς να επιτευχθεί η ταχεία επίλυση της διαφοράς;    

3. Επιδιώκετε τη μακροπρόθεσμη επίλυση της διαφοράς;     

4. Υπάρχει ενδιαφέρον για τη διάσωση/διατήρηση της επιχειρηματικής σχέσης με 

το άλλο μέρος; 

   

5. Υπάρχει οποιοδήποτε σημείο της διαφοράς το οποίο θα επιθυμούσατε να 

συζητήσετε/διευκρινίσετε με τον αντίδικό σας εκτός του πλαισίου των 

αυστηρά νομικών πτυχών της διαφοράς; 

   

6. Θα προτιμούσατε ορισμένα στοιχεία της διαφοράς να μην 

δημοσιοποιηθούν/να παραμείνουν εμπιστευτικά; 

   

7. Έχετε καθόλου αμφιβολίες για το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας;    

8. Θεωρείτε ότι τα δικαστικά έξοδα θα μειώσουν ή ακόμη και θα υπερβούν το 

ποσό που μπορείτε να ανακτήσετε μέσω της αγωγής; 

   

9. Είναι επαρκείς  οι πόροι που μπορείτε να διαθέσετε στη διαφορά και να 

επενδύσετε στα δικαστικά έξοδα (περιλαμβανομένων των 

δικηγόρων/τεχνικών πραγματογνωμόνων κτλ); 

   

10. Είναι σημαντικό για εσάς να διατηρήσετε τον έλεγχο της έκβασης της 

διαφοράς; 

   

           11. Υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός/στοιχείο της διαφοράς το οποίο πιστεύετε ότι     

δεν θα συζητηθεί/αντιμετωπιστεί επαρκώς κατά τη δικαστική διαδικασία;                                                                   

Θα το συζητούσατε εάν είχατε την ευκαιρία;  

   

12. Φοβάστε ότι η απόφαση του Δικαστηρίου θα είναι δύσκολο να εκτελεστεί;    

13. Θα είναι εύκολο να αποδείξετε τους ισχυρισμούς σας στον δικαστή; Έχετε 

ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε τους ισχυρισμούς σας; 

   

14. Μπορείτε να διαχειριστείτε το συναισθηματικό φορτίο που προκαλείται από 
τη δικαστική διαδικασία;  

   

15. Υπάρχει πιθανότητα να μην χρειάζεστε νομικό προηγούμενο επί των νομικών 

πτυχών της διαφοράς; 

   

16. Επιζητάτε να δικαιωθείτε δημόσια;    
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17. Υπάρχει οποιαδήποτε άλλη βαθύτερη αιτία για τη δίκη;    

18. Επιζητάτε την απολογία του αντιδίκου/ενός εκ των αντιδίκων;    

19. Ο δικηγόρος σας σάς παρουσίασε μια σαφή εκτίμηση της διαδικασίας και 

όλων των ζητημάτων που αφορούν τη δικαστική διαδικασία; (χρόνος, 

χρήματα, πιθανότητες επιτυχίας…) 

   

    

 

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Όπου η απάντηση σε μια ερώτηση είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι είναι προτιμότερη η 

διαμεσολάβηση. Όπου η απάντηση είναι «όχι», αποτελεί ένδειξη ότι η επίλυση μέσω δικαστικής 

διαδικασίας είναι καταλληλότερη.  Συνεπώς ο μεγάλος αριθμός «ναι» δείχνει προς την κατεύθυνση 

της προσπάθειας επίλυσης της υπόθεσης μέσω διαμεσολάβησης.  

Επεξηγήσεις 

Ερώτηση 1 - Η παρούσα διαφορά καθυστερεί οποιαδήποτε απόφαση ή ευκαιρία ανάπτυξης 

για εσάς και την επιχείρησή σας; 

Οι διαφορές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το πάγωμα της λήψης στρατηγικών αποφάσεων μιας 

εταιρείας.  Οι λόγοι μπορεί να αφορούν την αβεβαιότητα σε σχέση με το χρηματικό ποσό το οποίο 

διακυβεύεται, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με το ίδιο το 

επιχειρηματικό μοντέλο (π.χ. διαφορά που σχετίζεται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 

διαφορά μεταξύ μετόχων...). Η διαμεσολάβηση έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πολύ ταχύτερη 

διαδικασία από τη δικαστική, και συνεπώς παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια για τη συνέχιση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Ερώτηση 2 - Είναι σημαντικό για εσάς να επιτευχθεί η ταχεία επίλυση της διαφοράς; 

Καταδεικνύεται ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους προσφυγής σε διαμεσολάβηση είναι η 

ανάγκη επίτευξης ταχείας επίλυσης της διαφοράς (μαζί με την εξοικονόμηση χρημάτων).  Η 

διαμεσολάβηση μπορεί να διαρκέσει μόλις λίγες ώρες, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες έχουν 

αποφασίσει την ημερομηνία συνάντησης.  

Ερώτηση 3 - Επιδιώκετε τη μακροπρόθεσμη επίλυση της διαφοράς;  

Τα μέρη, μέσω της προσπάθειaς επίτευξης διακανονισμού, αποκτούν κυριότητα επί της απόφασης 

και συνεργάζονται με τον διαμεσολαβητή για την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της αμοιβαίας 

συμφωνίας.  Η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν το διάλογο και να 

πραγματοποιήσουν ανοικτή συζήτηση.  Αυτό συμβάλλει στην επίτευξη ενός λειτουργικού 

συμβιβασμού. 

Ερώτηση 4 - Υπάρχει ενδιαφέρον για τη διάσωση/διατήρηση της επιχειρηματικής σχέσης με 

το άλλο μέρος; 

Οι δικαστικές αντιπαραθέσεις και οι διαιτητικές διαδικασίες σχεδόν πάντοτε πλήττουν τις 

επιχειρηματικές ή τις διαπροσωπικές σχέσεις.  Ορισμένες φορές οι διαδικασίες επηρεάζουν επίσης 

τις σχέσεις με τρίτα μέρη.  Στη διαμεσολάβηση τα ενδιαφερόμενα μέρη συνευρίσκονται, συνομιλούν 

για τη διαφορά τους και συνεργάζονται για την επίλυσή της.  Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα 

διάσωσης  μιας συνεχούς επιχειρηματικής σχέσης.  Τα αντιμαχόμενα πρόσωπα ενδέχεται επίσης να 
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διατηρήσουν και ακόμη και να βελτιώσουν τις μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις λόγω της 

διαμεσολάβησης.  

Ερώτηση 5 - Υπάρχει οποιοδήποτε σημείο της διαφοράς το οποίο θα επιθυμούσατε να 

συζητήσετε/διευκρινίσετε με τον αντίδικό σας εκτός του πλαισίου των αυστηρά νομικών 

πτυχών της διαφοράς; 

Στη διαμεσολάβηση η νομοθεσία αποτελεί σημείο αναφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.  

Ωστόσο, μέσα στο εν λόγω νομικό πλαίσιο, η διαμεσολάβηση παρέχει χώρο για τη δημιουργία 

ιδιαίτερα εξατομικευμένων συμφωνιών οι οποίες αντικατοπτρίζουν το πώς τα μέρη αντιλαμβάνονται 

τη διαμάχη.   

 
 

Ερώτηση 6 - Θα προτιμούσατε ορισμένα στοιχεία της διαφοράς να μην δημοσιοποιηθούν/να 

παραμείνουν εμπιστευτικά; 

Το έλλειμμα πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης.  Η διαμεσολάβηση μπορεί να  

παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών. Η 

διαμεσολάβηση είναι μια εμπιστευτική διαδικασία και αυτό της το χαρακτηριστικό προστατεύεται 

από τη νομοθεσία και από δήλωση που υπογράφεται από τα συμμετέχοντα μέρη.  Η διαμεσολάβηση 

είναι απόλυτα εμπιστευτική και υποστηρίζεται από τη νομοθεσία και από δήλωση εμπιστευτικότητας 

των συμμετεχόντων μερών.  Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι συμφέρουσα για τα μέρη τα οποία 

επιθυμούν τη διακριτικότητα σε σχέση με τη διαφορά και τη συζήτηση επ' αυτής. 

Ερώτηση 7 - Έχετε καθόλου αμφιβολίες για το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας; 

Οι διάδικοι οι οποίοι υποβάλλουν μια υπόθεση στο δικαστήριο εκχωρούν την ευθύνη της επίλυσης 

της διαφοράς σε έναν δικαστή.  Στη διαμεσολάβηση τα μέρη διατηρούν τον έλεγχο επί οποιασδήποτε 

απόφασης που αφορά την επίλυση της διαφοράς τους.  Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι κατάλληλη 

σε  περιπτώσεις όπου τα μέρη επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο επί της επίλυσης της υπόθεσης.  

Ερώτηση 8 - Θεωρείτε ότι τα δικαστικά έξοδα θα μειώσουν ή ακόμη και θα υπερβούν το ποσό 

που μπορείτε να ανακτήσετε μέσω της αγωγής; 

Η διαμεσολάβηση, με λίγες εξαιρέσεις, είναι κατά πολύ φθηνότερη από τη διαιτησία ή τη δικαστική 

διαδικασία.  Σε περιπτώσεις όπου από τη δικαστική διαδικασία προκύπτουν έξοδα τα οποία είναι 

δυσανάλογα σε σχέση με την αξία της διαμάχης, συχνά η διαμεσολάβηση αποτελεί μια καλή επιλογή.  

Όσο χαμηλότερη είναι η αξία της διαφοράς, τόσο περισσότερο μπορεί να βοηθήσει η διαμεσολάβηση 

τα μέρη να καθορίσουν τη διαφορά με ταχύτερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο.  Η απουσία 

των δικαστικών εξόδων κατ' ακρίβεια προσφέρει μια ευκαιρία διαπραγμάτευσης.  Τα έξοδα των 

δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών (π.χ. τεχνικών συμβούλων ή πραγματογνωμόνων) 

περιορίζονται με τη διαμεσολάβηση, αφού η διάρκεια της διαδικασίας είναι πολύ μικρότερη και πιο 

προβλέψιμη. 

Ερώτηση 9 - Είναι επαρκείς  οι πόροι που μπορείτε να διαθέσετε στη διαφορά και να 

επενδύσετε στα δικαστικά έξοδα (περιλαμβανομένων των δικηγόρων/τεχνικών 

πραγματογνωμόνων κτλ); 

Η διαμεσολάβηση, με λίγες εξαιρέσεις, είναι κατά πολύ φθηνότερη από τη δικαστική διαδικασία.  

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα πιο οικονομικά προσιτό 

μηχανισμό επίλυσης διαφορών.  
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Ερώτηση 10 - Είναι σημαντικό για εσάς να διατηρήσετε τον έλεγχο της έκβασης της διαφοράς; 

Οι διάδικοι οι οποίοι υποβάλλουν μια υπόθεση στο δικαστήριο εκχωρούν την ευθύνη της επίλυσης 

της διαφοράς στο δικαστή.  Στη διαμεσολάβηση τα μέρη διατηρούν τον έλεγχο επί οποιασδήποτε 

απόφασης που αφορά την επίλυση της διαφοράς τους.  Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι κατάλληλη 

σε  περιπτώσεις όπου τα μέρη επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο επί της επίλυσης της υπόθεσης.  

Ερώτηση 11 - Υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός/στοιχείο της διαφοράς το οποίο πιστεύετε ότι 

δεν θα συζητηθεί/αντιμετωπιστεί επαρκώς κατά τη δικαστική διαδικασία; Θα το συζητούσατε 

εάν είχατε την ευκαιρία;  

Η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν το διάλογο και να 

πραγματοποιήσουν ανοικτή συζήτηση.  Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στην επίτευξη ενός 

λειτουργικού διακανονισμού. 
 
Ερώτηση 12 - Φοβάστε ότι η απόφαση του Δικαστηρίου θα είναι δύσκολο να εκτελεστεί; 

Οι διάδικοι συχνά δεν εκτελούν τη δικαστική απόφαση για διάφορους λόγους (δυσκολία εφαρμογής, 

έλλειψη πόρων, εθελούσια εναντίωση στην απόφαση…) ή υποβάλλουν έφεση όποια και να είναι η 

απόφαση.  Η διαμεσολάβηση δεν αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες.  Έχει πολύ υψηλό ποσοστό 

εθελούσιας εκτέλεσης.  Τα μέρη, μέσω της προσπάθειaς επίτευξης συμβιβασμού, αποκτούν 

κυριότητα επί της απόφασης και συνεργάζονται με τον διαμεσολαβητή για την εφαρμογή και τη 

λειτουργικότητα της αμοιβαίας συμφωνίας.  

Ερώτηση 13 - Θα είναι εύκολο να αποδείξετε τους ισχυρισμούς σας στον δικαστή; Έχετε 

ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε τους ισχυρισμούς σας; 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δικαστική απόφαση μπορεί να είναι άδικη για τουλάχιστον ένα εκ των 

μερών επειδή ο δικαστής δεν μπορεί να βασιστεί σε διάφορα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. για 

δικονομικούς λόγους). Στις περιπτώσεις αυτές η διαμεσολάβηση μπορεί να ωφελήσει τα μέρη, αφού 

δεν περιορίζεται από το δικονομικό δίκαιο.  Οι περιορισμοί που αφορούν τη δυνατότητα παροχής 

αποδεικτικών στοιχείων μπορεί ορισμένες φορές να αρθούν.  

Ερώτηση 14 – Μπορείτε να διαχειριστείτε το συναισθηματικό φορτίο που προκαλείται από τη 
δικαστική διαδικασία; 

Ορισμένες διαφορές είναι ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά.  Τα μέρη μπορεί να χρειάζονται 

μια προσαρμοσμένη προσέγγιση η οποία να αναγνωρίζει επαρκώς και να επικυρώνει τα βαθύτερα 

συναισθηματικά ζητήματα τα οποία αποτελούν τη βάση της υπόθεσης και η οποία κατά τον τρόπο 

αυτό να επιτυγχάνει την εξεύρεση μιας πιο ολοκληρωμένης λύσης.  Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι 

συναισθηματικές ανάγκες, ένα μέρος μπορεί να αισθανθεί αδικημένο ή ηττημένο, ακόμη και εάν η 

δικαστική απόφαση είναι προς όφελός του.  Η διαμεσολάβηση είναι πιο πιθανό να προσφέρει 

ικανοποίηση σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Ερώτηση 15 - Υπάρχει πιθανότητα να μην χρειάζεστε νομικό προηγούμενο επί των νομικών 

πτυχών της διαφοράς; 

Ορισμένες υποθέσεις υποβάλλονται στο δικαστήριο με σκοπό να δημιουργηθεί νέο νομικό 

προηγούμενο το οποίο θα έχει ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες απ' ό,τι η ίδια η υπόθεση.  Τα 

αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω της διαμεσολάβησης δεν είναι γνωστά ή δεσμευτικά για 

άλλα μέρη, γι’ αυτό ακόμη και εάν η διαμεσολάβηση έχει θετική έκβαση, δεν θα έχει μεγάλη 

επίδραση σε μελλοντικές υποθέσεις. Συνεπώς η διαμεσολάβηση δεν ωφελεί τις εν λόγω υποθέσεις.  

Δεν μπορεί να δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης.  
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Ερώτηση 16 - Επιζητάτε να δικαιωθείτε δημόσια; 

Τα μέρη τα οποία επιζητούν να δικαιωθούν δημόσια μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δύο 

τρόπους:  δικαστήριο ή διαμεσολάβηση.  Η δικαστική απόφαση είναι δημόσια και μπορεί να 

προσφέρει ικανοποιητική δικαίωση.  Ο διακανονισμός μέσω διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτικός, 

αλλά τα μέρη μπορούν στο πλαίσιο της συμφωνίας τους να περιλάβουν διάταξη βάσει της οποίας 

ένα από τα μέρη θα προβεί σε δημόσια απολογία ή θα δημοσιεύσουν τα μέρη από κοινού δελτίο 

τύπου.  Το πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης έγκειται στο ότι τα μέρη θα συντάξουν από κοινού τη 

δημόσια ανακοίνωση.  

Ερώτηση 17 - Υπάρχει οποιαδήποτε άλλη βαθύτερη αιτία για τη δίκη; 

Όταν απαιτείται από το δικαστή να επιλύσει μια υπόθεση, περιορίζεται από τα αιτήματα των 

διαδίκων, ακόμη και όταν είναι σαφές (ή λιγότερο σαφές) ότι υπάρχουν βαθύτερα αίτια ή ανάγκες.  

Οι μη εκφρασθείσες ανάγκες μπορεί να πυροδοτήσουν μια νέα σύγκρουση αμέσως μετά τη λήψη της 

απόφασης.  Η διαμεσολάβηση δεν περιορίζεται από την αρχική απαίτηση των μερών. Είναι καθήκον 

του διαμεσολαβητή να κατανοήσει και να εξετάσει τα βαθύτερα συμφέροντα και τις ενδεχόμενες 

σχετικές συγκρούσεις, με σκοπό την επίτευξη ενός συνολικού διακανονισμού.  

 
Ερώτηση 18 - Επιζητάτε την απολογία του αντιδίκου/ενός εκ των αντιδίκων; 

Η απολογία συνεπάγεται την αναγνώριση της πρόκλησης ζημίας και την αποδοχή της ευθύνης, του 

αποτελέσματος και της τρωτότητας.  Ορισμένες φορές η απολογία είναι απαραίτητη αλλά δύσκολη.  

Η διαμεσολάβηση δημιουργεί χώρο για την απολογία.  

Ερώτηση 19 - Ο δικηγόρος σας σάς παρουσίασε μια σαφή εκτίμηση της διαδικασίας και όλων 

των ζητημάτων που αφορούν τη δικαστική διαδικασία; (χρόνος, χρήματα, πιθανότητες 

επιτυχίας…) 

Τα μέρη πιθανώς να μην προσέφευγαν στο δικαστήριο εάν γνώριζαν το συνεπαγόμενο κόστος από 

οικονομική και συναισθηματική άποψη και σε ό,τι αφορά το χρόνο.  Όπως υποστηρίζουν πολλές 

μελέτες, η διαμεσολάβηση είναι ταχύτερη, φθηνότερη και οδηγεί, εάν είναι επιτυχής, σε μια τελική 

συμφωνία η οποία ικανοποιεί όλα τα μέρη της διαφοράς.  
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