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2010- 2016 ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ , ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΥΘΩΝ 

ΓΙΑ ΑΥΤΗ : ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕΕΞΙΟ ΕΞ ΑΥΤΩΝ 

•   Μύθος πρώτος : H διαμεσολάβηση δεν ταιριάζει στον Έλληνα , 

που είναι Δικομανής. 

•   Μύθος δεύτερος : Αποτελεί ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης 

•   Μύθος τρίτος : Δεν γίνονται Διαμεσολαβήσεις στην Ελλάδα από το 2010 

•   Μύθος Τέταρτος : Δεν την θέλουν οι Δικηγόροι. 

•   Μύθος Πέμπτος : Δεν την θέλουν οι Δικαστές . 

•   Μύθος έκτος : Χρειάζεται πολύς χρόνος και σημαντικοί πόροι για να αναπτυχθεί. 

 

ΜΥΘΟΣ ΠΡΩΤΟΣ : H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΔΙΚΟΜΑΝΗΣ 

•   « Δικομανία»; Η Διαμεσολάβηση είναι η μόνη διαδικασία επίλυσης διαφορών που 

ασχολείται με το θυμικό . 

Σε άλλες χώρες «δικομανών» ευημερεί 96,1 %των αστικών 

διαφορών στις Η.Π.Α επιλύονται με Διαμεσολάβησης. 

•   Υπάρχει στο Ελληνικό «DNA μας» : θέραψ , σάστης (12μχ 

–σήμερα) 

 

 

ΜΥΘΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 



•   Είναι η Διαμεσολάβηση «απονομή Δικαιοσύνης»; 

•   Ορισμός της Διαμεσολάβησης (άρθρο 4 περ. β) ν. 3898/2010) – 

είναι διαδικασία (υποβοηθούμενης )  διαπρ αγμάτευσης.  

•   Το πεδίο της (άρθρο 2 εδ. πρώτο ν. 3898/2010) –είναι πεδίο της ελευθερίας των 

συμβάσεων.) 

 

 

 

ΜΥΘΟΣ ΤΡΙΤΟΣ : ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 

•   Η Διαμεσολάβηση εφαρμόζεται όντως από το 2010 στην Ελλάδα; 

•   Δημοσίευση του πρώτου Πίνακα Διαπιστευμένων 

Διαμεσολαβητών του ΥΔΔΑΔ προ 2,5 ετών. 

•   Από τότε : Δεκάδες διαμεσολαβήσεις , σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις 

(οικογενειακές, διαφορές πιστωτών – οφειλετών , από εκτέλεση σύμβασης, μεταξύ εταίρων 

, 1 διανομή με μεταγραφή πρακτικού, πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α ) 

 

 

ΜΥΘΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ : OI ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

•   Όχι : Οι Δικηγόροι δεν γνωρίζουν επαρκώς την Διαμεσολάβηση 

•   Η Διαμεσολάβηση είναι πηγή νέων υποθέσεων και αύξησης εσόδων. 

•   Συνεχίζεται η ενημέρωση των Δικηγόρων από τους Διαμεσολαβητές πανελλαδικά ( ΔΣΑ 

πρωτοπόρος : 98 σεμινάρια από το 2011 έως τώρα για 4.200 Δικηγόρους στην Αθήνα και 

άλλα 

30 πανελλαδικά, σε συνεργασίες με άλλους ΔΙΚ. Συλλόγους ) 

•   Καίρια η εκπαίδευση των Δικηγόρων με πρακτικό προσανατολισμό για την αξιοποίηση 

της Διαμεσολάβησης. 

 

 

ΜΥΘΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ : ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  

•   Όχι : Δεν την γνωρίζουν επαρκώς . Δικαιοσύνη και Εξωδικαστικοί Τρόποι Επίλυσης 

συνυπάρχουν , αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλεξαρτώνται : Η επιτυχία τους συμβαδίζει 

•   Τι σημαίνει πρακτικά « εφαρμογή της Διαμεσολάβησης με αρωγή των Δικαστηρίων;» 

ένα σύντομο πρακτικό παράδειγμα. 

•   Πως μπορεί να λειτουργήσει στην Ελλάδα θετικά το Δικαστικό 



Σώμα για την αξιοποίηση των Εξωδικαστικών Τρόπων Επίλυσης : 

•   Ανάγκη εκπαίδευσης των Δικαστών στην ΕΣΔΙ στην αξιοποίηση του νέου ΚΠολΔ (116 Α, 

209επ, 214Β, 214Γ) και του αρ. 3 παρ. 

2 ν. 3898/2010 

•   Ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης των Δικαστών μεσολαβητών στις δεξιότητες του 

Διαμεσολαβητή . 

 

 

ΜΥΘΟΣ ΕΚΤΟΣ : H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 

ΠΟΡΟΥΣ 

•   Όχι απαραίτητα : Υπάρχουν μεσομακροπρόθεσμοι τρόποι , διεθνώς δοκιμασμένοι και 

γνωστοί : υποχρεωτικότητα, οικονομικά κίνητρα (δικαστικά έξοδα), δικονομικό προ στάδιο 

ενημέρωσης κ.α 

•   Υπάρχουν όμως και παρεμβάσεις,  σύν τομου  οφέλους και 

 άνευ επιβάρυνσης ή με μικρή δημοσιονομική επιβάρυνση . Ενδεικτικά : 

-    Αξιοποίηση από τους Δικηγόρους των άρθρων 35,36 του Κώδικα περί Δικηγόρων / 

αξιοποίηση των άρθρων (116 A , 209, 214Γ) και του νέου ΚΠολΔ από τους δικαστές 

/παρακολούθηση της εφαρμογής Δικαστικών μεσολαβήσεων σε όλα τα Δικαστήρια από το 

Υπ. 

Δικαιοσύνης , και λήψη στατιστικών στοιχείων 

/διοργάνωση πιλοτικών κύκλων Διαμεσολαβήσεων σε χώρους Δικαστηρίων. 

-    Αξιοποίηση των ΚΕΠ και των 1600 Διαπιστευμένων 

Διαμεσολαβητών για την ενημέρωση πολιτών. « Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα : Μύθοι 

και πραγματικότητα» 

 


