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   Σας ενηµερώνουµε ότι:

Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι 
υπάρχει η δυνατότητα για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας µε 
διαµεσολάβηση κατά τα οριζόµενα στο Ν.4640/2019.

Η διαδικασία της διαµεσολάβησης είναι απόρρητη και γίνεται εκτός 
δικαστηρίων, µε την παρουσία και συµµετοχή όσων εµπλέκονται στη 
διαφορά, των δικηγόρων τους και διαπιστευµένου διαµεσολαβητή, 
εγγεγραµµένου στο µητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο διαµεσολαβητής βάσει του Ν.4640/2019 οφείλει να ενεργεί µε 
ουδετερότητα, ανεξαρτησία, αµεροληψία και απόλυτη εµπιστευτικότητα. 
Μέσα στα καθήκοντά του είναι να διευκολύνει το διάλογο και τις 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ όλων όσων εµπλέκονται στη διαφορά, ώστε να 
σας βοηθήσει να καταλήξετε σε µία κοινά αποδεκτή λύση.

Στη διαδικασία της διαµεσολάβησης παρίστανται υποχρεωτικά (πλην των 
περιπτώσεων των µικροδιαφορών και των καταναλωτικών διαφορών) και οι 
δικηγόροι των εµπλεκοµένων µερών, έτσι ώστε να παρέχουν νοµικές 
συµβουλές στους πελάτες τους και να τους συνδράµουν σε όλη τη διάρκεια 



της διαδικασίας.  

Σε περίπτωση που επιτευχθεί συµφωνία, συντάσσεται και υπογράφεται 
πρακτικό, το οποίο, εφόσον κατατεθεί αρµοδίως, αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Η αµοιβή του διαµεσολαβητή συµφωνείται ελεύθερα ανάµεσα στο 
διαµεσολαβητή και τα µέρη σύµφωνα µε το άρθρο 18 Ν.4640/2019.

Υπαγωγή σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαµεσολάβησης

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 Ν.4640/2019, σε ορισµένες κατηγορίες διαφορών 
είναι υποχρεωτικό να προηγείται, πριν την συζήτηση της αγωγής που 
τυχόν θα ασκηθεί στο δικαστήριο, µία Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία 
διαµεσολάβησης (ΥΑΣ) κατά την οποία ο διαµεσολαβητής ενηµερώνει εσάς 
και όλους όσους εµπλέκονται στη διαφορά για τη διαδικασία της 
διαµεσολάβησης, τις βασικές αρχές που τη διέπουν καθώς και για τη 
δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της συγκεκριµένης διαφοράς σας µε 
βάση τις ιδιαιτερότητες και τη φύση αυτής.

Σκοπός της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας είναι να εξετάσετε τη 
δυνατότητα  εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς  σας µε διαµεσολάβηση. 
Αν µετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία δεν επιθυµείτε να συνεχίσετε τη 
διαδικασία της διαµεσολάβησης, µπορείτε να αποχωρήσετε χωρίς 
οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.

Η επιλογή του διαµεσολαβητή  για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία µπορεί 
να γίνει µετά από συµφωνία των µερών της διαφοράς. Αν δεν υπάρχει 
τέτοια συµφωνία, ο διαµεσολαβητής ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή 
Διαµεσολάβησης (ΚΕΔ) µε βάση µια σύντοµη διαδικασία που ορίζεται στο 
νόµο.

Η  αµοιβή του διαµεσολαβητή ορίζεται στο άρθρο 18 του Ν.4640/2019. 

Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε ότι*:



Υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική Αρχική 
Σ υ ν ε δ ρ ί α ( Υ Α Σ ) β ά σ ε ι τ ο υ Ν . 4 6 4 0 / 2 0 1 9                                                             
!

Δεν υφίσταται υποχρέωση προσφυγής της διαφοράς σας σε Υποχρεωτική 
Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) βάσει του Ν.4640/2019 και η διαφορά σας δύναται να 
επιλυθεί εκουσίως µε συµφωνία προσφυγής σε διαµεσολάβηση                                       
!

(*επιλέγεται το αντίστοιχο τετράγωνο)                             

(Τόπος)…………..……,  (ηµ/νία) ………….…………… 20… 

Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ

(έλαβα γνώση και αντίγραφο)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία της διαµεσολάβησης θα βρείτε στον ιστότοπο του 
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