
Η ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο υποστήριξης των δράσεων του ΟΠΕΜΕ∆, 
προχώρησε στη δηµιουργία Ειδικού Τµήµατος ∆ιαµεσολάβησης για 
την παροχή υπηρεσιών εξωδικαστικής επίλυσης ενδο-επιχειρησιακών 
και εξω-επιχειρησιακών διαφορών, προκειµένου να προσφέρει αυτή τη 
δυνατότητα στα µέλη της.

Γιατί;
Η υπερφόρτωση των ∆ικαστηρίων, λόγω του µεγάλου χρόνου αναµονής για την 
εκδίκαση εκκρεµών υποθέσεων, δηµιούργησε την ανάγκη αναζήτησης εξωδικαστικών 
µεθόδων επίλυσης των διαφορών αυτών. ΚΥΡΙΩΣ όµως, έχει ανακύψει από χρόνια για 
τον κάθε εµπλεκόµενο σε µία διαφορά, η ανάγκη εξεύρεσης µιας ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ, πιο 
συµµετοχικής και πιο αποτελεσµατικής προσέγγισης και διαδικασίας στην επίλυση των 
διαφορών τους. Αυτή η σύγχρονη διαδικασία είναι η ∆ιαµεσολάβηση.

Τι είναι η ∆ιαµεσολάβηση;
Ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, θεσµοθετηµένος στην Ελλάδα από 
το 2010.  Έρχεται να λειτουργήσει παράλληλα µε το παραδοσιακό σύστηµα 
απονοµής της δικαιοσύνης, προσφέροντας τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών 
και εκτός ∆ικαστηριών.

Πώς επιτυγχάνεται η επίλυση 
µέσω της ∆ιαµεσολάβησης;
Μέσα από τη ∆ιαµεσολάβηση που είναι µία διαρθρωµένη διαδικασία, οι συµετέχοντες 
σε αυτήν και εµπλεκόµενοι σε µία διαµάχη, µε τη συνδροµή ενός ειδικά 
εκπαιδευµένου και πιστοποιηµένου ουδέτερου και αµερόληπτου τρίτου προσώπου, 
του ∆ιαµεσολαβητή, επικοινωνούν εποικοδοµητικά µεταξύ τους, διαπραγµατεύονται 
τα θέµατά τους, δηµιουργούν τις δικές τους προτάσεις, έχουν τη δυνατότητα να 
συν-δηµιουργήσουν εναλλακτικές, επιδιώκοντας να συµφωνήσουν σε µία κοινά 
αποδεκτή και ικανοποιητική λύση και τερµατίζουν έτσι τη διαφορά τους.

Τι διαφορετικό προσφέρει 
η ∆ιαµεσολάβηση;

οι εµπλεκόµενοι έχουν τη δυνατότητα 
να εκφραστούν και να έρθουν ο ένας στη θέση 
του άλλου

υπάρχει διάθεση συναίνεσης και όχι διάθεση ρήξης

διεξάγεται σε τόπο και χρόνο που οι εµπλεκόµενοι έχουν επιλέξει

οι διαφορές διευθετούνται γρήγορα (ακόµη και εντός µίας ηµέρας) 
και αποτελεσµατικά

είναι πιο οικονοµική λύση

το περιεχόµενό της είναι απόρρητο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεσµική συµµαχία για τη διαµεσολάβηση

Λύσε τις διαφορές σου
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΤΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ;

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Είναι σαφώς µια πιο 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ οικονοµικά λύση!

Κοστίζει πλέον ΑΚΡΙΒΑ

Μπορεί να τελειώσει σε
 ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ή και ΩΡΕΣ!Κρατάει ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Ασχολείται  
µε το ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ!Ασχολείται µε το ΤΙ ΕΓΙΝΕ

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΣΑΙ! ΤΣΑΚΩΝΕΣΑΙ 

Καταλήγει και µε τις  
δύο πλευρές ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ!  

Καταλήγει σε ΝΙΚΗ ή ΗΤΤΑ

ΣΩΖΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
(επαγγελµατικές-οικογενειακές)!

Οδηγεί σε ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
 ΣΧΕΣΕΩΝ των εµπλεκοµένων

Είσαι εσύ  
που ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ!  

∆ΕΝ ΑΚΟΥΓΕΣΑΙ ΕΣΥ
αλλά οι µάρτυρές σου

Καταλήγει σε ΚΟΙΝΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  
συµφωνίες! Που γίνονται σεβαστές!  

Καταλήγει σε αποφάσεις που συχνά
 ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να εκτελεστούν

Είναι εξαιρετικά 
ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ!Είναι ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ 

Η λύση βρίσκεται ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ! 
Αναθέτει σε ένα ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ,

το δικαστή, να αποφασίσει

Σου προσφέρει  
ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ!  

Σου προσφέρει ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ
 ΧΡΟΝΟ να µιλήσεις 
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δυνατότητα στα µέλη της.

Γιατί;
Η υπερφόρτωση των ∆ικαστηρίων, λόγω του µεγάλου χρόνου αναµονής για την 
εκδίκαση εκκρεµών υποθέσεων, δηµιούργησε την ανάγκη αναζήτησης εξωδικαστικών 
µεθόδων επίλυσης των διαφορών αυτών. ΚΥΡΙΩΣ όµως, έχει ανακύψει από χρόνια για 
τον κάθε εµπλεκόµενο σε µία διαφορά, η ανάγκη εξεύρεσης µιας ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ, πιο 
συµµετοχικής και πιο αποτελεσµατικής προσέγγισης και διαδικασίας στην επίλυση των 
διαφορών τους. Αυτή η σύγχρονη διαδικασία είναι η ∆ιαµεσολάβηση.

Τι είναι η ∆ιαµεσολάβηση;
Ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, θεσµοθετηµένος στην Ελλάδα από 
το 2010.  Έρχεται να λειτουργήσει παράλληλα µε το παραδοσιακό σύστηµα 
απονοµής της δικαιοσύνης, προσφέροντας τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών 
και εκτός ∆ικαστηριών.

Πώς επιτυγχάνεται η επίλυση 
µέσω της ∆ιαµεσολάβησης;
Μέσα από τη ∆ιαµεσολάβηση που είναι µία διαρθρωµένη διαδικασία, οι συµετέχοντες 
σε αυτήν και εµπλεκόµενοι σε µία διαµάχη, µε τη συνδροµή ενός ειδικά 
εκπαιδευµένου και πιστοποιηµένου ουδέτερου και αµερόληπτου τρίτου προσώπου, 
του ∆ιαµεσολαβητή, επικοινωνούν εποικοδοµητικά µεταξύ τους, διαπραγµατεύονται 
τα θέµατά τους, δηµιουργούν τις δικές τους προτάσεις, έχουν τη δυνατότητα να 
συν-δηµιουργήσουν εναλλακτικές, επιδιώκοντας να συµφωνήσουν σε µία κοινά 
αποδεκτή και ικανοποιητική λύση και τερµατίζουν έτσι τη διαφορά τους.
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