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Εκδήλωση  µε  θέµα : 
«ΤΡΑΠΕΖΕΣ,  ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ   ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΚΡΙΣΗ»

Το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας,

ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., το Ίδρυµα

Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων και η Ελληνική Ένωση

∆ιαµεσολαβητών, σε συνεργασία µε την Ένωση Ευρωπαίων

∆ικηγόρων διοργάνωσαν εκδήλωση  την   21 ∆εκεµβρίου  2009,

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσµου (λεωφ. Πανεπιστηµίου

16, β’ όροφος),  µε θέµα: «Τράπεζες,  ∆ιαµεσολάβηση και οικο-

νοµική  κρίση». 

Οµιλητές ήσαν οι εξής: ο κ. Jean-Luc Sauvage, Médiateur

délégué, Médiateur National du Crédit,  η κα Miryana Nesic,

Dispute Management Consultant µε ειδίκευση τον Τραπεζικό το-

µέα, Mediator, Trainer & Professor, Lawyer και  ο  κ. Γιώργος

Γραβιάς, ∆ικηγόρος, ∆ιαπιστευµένος ∆ιαµεσολαβητής 

Τη συζήτηση συντόνισε  η κα Αικατερίνη Κωτσάκη,

∆ικηγόρος, ∆ιαµεσολαβήτρια, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης

∆ιαµεσολαβητών.

Χαιρετισµό απηύθυνε εκ µέρους του χορηγού ο κ. Νικόλας

Παπαπολίτης, ∆ικηγόρος.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι οµιλίες του κ. Γιώργου

Γραβιά, του κ.  Jean-Luc Sauvage, της Κας Miryana Nesic  (σε

περίληψη της Κας Αρτεµησίας Παπαδάκη,  φοιτήτριας

Νοµικής)  και του κ. Νικόλα  Παπαπολίτη, ∆ικηγόρου.

I.  «Η ∆ιαµεσολάβηση στην Ελλάδα»

Οµιλία  κ.  Γιώργου Ι. Γραβιά, ∆ικηγόρου, ∆ιαπιστευµένου ∆ιαµεσολαβητή  (mCIArb)

Η έννοια της συνεννόησης και της συµφιλίωσης όχι µόνο δεν είναι «άγνωστη» στην

Ελλάδα, αλλά αποτελεί στοιχείο και του δικαιικού µας συστήµατος και των σύγχρονων

µεθόδων επίλυσης διαφορών και συγκεκριµένα θεσµοί του δικονοµικού συστήµατος -

Ρυθµίσεις ειδικών νόµων - Αποτίµηση της λειτουργίας των θεσµών αυτών

Ι.  Η «υπεροχή» της ∆ιαµεσολάβησης - Τι

«διαφορετικό» κοµίζει ο νέος θεσµός

Α. Τα πλεονεκτήµατα της ∆ιαµεσολάβησης: 

Ταχύτητα, αποτελεσµατικότητα, ευε-

λιξία, χαµηλές δαπάνες, απλότητα και

απαλλαγµένη από φορµαλισµούς διαδικα-

σία, ενεργητική συµµετοχή των µερών,

προσανατολισµός στα ουσιαστικά συµφέ-

ροντα και όχι στα τυπικά δικαιώµατα.

Ανεξαρτησία του ∆ιαµεσολαβητή –

Τήρηση της αρχής της Εµπιστευτικότητας

– «εθελοντικό» στοιχείο

Β. Η «διαφορετικότητα»της∆ιαµεσολάβησης 

Η ∆ιαµεσολάβηση - σε αντίθεση µε την

επίλυση διαφορών από τα ∆ικαστήρια και

∆ιαιτητές - επιδιώκει µεν και κατατείνει

στην επίλυση µιας διαφοράς, πλην όµως : 

- χωρίς την αυθεντία του κριτή, αλλά

µε την ηπιότητα, τη γνώση και τη συµπαρά-

σταση του ∆ιαµεσολαβητή,

- χωρίς συγκεκριµένο Αίτηµα, αλλά µε

την ανάγκη να βρεθεί λύση στην κρίση µε-

ταξύ των εµπλεκοµένων χωρίς περιορι-

σµούς,

- χωρίς τους ∆ικηγόρους των διαδί-

κων σε «θέσεις µάχης», αλλά συµµέτο-

χους στην κοινή µε το ∆ιαµεσολαβητή

προσπάθεια και συµπαραστάτες στην

εξεύρεση και υλοποίηση της λύσης,

- χωρίς Απόφαση, χωρίς «νικητές» και

«ηττηµένους», µε την αίσθηση ότι όλοι είναι

ικανοποιηµένοι, ότι όλοι είναι «νικητές».

IΙ. Η ∆ιαµεσολάβηση είναι σήµερα περισ-

σότερο αναγκαία για την Ελληνική

κοινωνία παρά ποτέ  - Η ανάγκη βελ-

τίωσης πρόσβασης στη ∆ικαιοσύνη

Το σχέδιο νόµου για τη µεταφορά της

κοινοτικής Οδηγίας 52/2008 για την εφαρ-

µογή της ∆ιαµεσολάβησης σε αστικές και

εµπορικές διαφορές και η ανάπτυξη του

θεσµού της ∆ιαµεσολάβησης θα βοηθήσει

µε βεβαιότητα:

- στην «αποσυµφόρηση» των

∆ικαστηρίων, 

- στη βελτίωση των συνθηκών διαλόγου

και συναίνεσης σε κοινωνικό επίπεδο,

- στην αντιµετώπιση της πολύπλευρης

κρίσης της ελληνικής οικονοµίας και

κοινωνίας, 

- στην προσέλκυση επενδύσεων στην

Ελλάδα και στην αύξηση της ανταγω-

νιστικότητας της ελληνικής οικονο-

µίας. 

ΙΙΙ. Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του

θεσµού στην Ελλάδα - Η δραστηριότη-

τα και η προσφορά του Ελληνικού

Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης  - Η σηµα-

σία της σύστασης του Σωµατείου

«Ελληνική Ένωση ∆ιαµεσολαβητών»

∆ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α

Ι.     «Η ∆ιαµεσολάβηση στην Ελλάδα»

ΙΙ.    «Η σταδιακή και πρόσφατη αποδοχή 

της διαµεσολάβησης στη Γαλλία» 

ΙΙΙ.  «Τρόποι ∆ιαµεσολάβησης για την αντιµετώπιση

της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης»

IV.  «Η ∆ιαµεσολάβηση από πλευράς των ∆ικηγόρων»
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II.  «Η σταδιακή και πρόσφατη αποδοχή της διαµεσολάβησης στη Γαλλία» 

Οµιλία  του  κ.  Jean-Luc Sauvage, Médiateur délégué, Médiateur National du Crédit

Εισαγωγή  /  Introduction
Ο ∆ιαµεσολαβητής της ∆ηµοκρατίας λειτουργεί ήδη εδώ και

περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα σε όλους τους τοµείς της

ζωής των πολιτών. Σε οικονοµικό επίπεδο, έχει ήδη δηµιουργηθεί

µε δικαστική εντολή ad hoc εδώ και  25 χρόνια, ο νόµος του 1984

που δηµιούργησε τη διαδικασία της φιλικής επίλυσης των διαφο-

ρών των επιχειρήσεων και στη συνέχεια τη δηµιουργία της δικαστι-

κής διαµεσολάβησης µε νόµο του 1995, όπως και η απόφαση του

Ακυρωτικού, η οποία το 2005 έκρινε ότι η µη τήρηση ρήτρας διαµε-

σολάβησης ή απλής συµφωνίας φιλικής διευθέτησης της διαφοράς

που υφίσταται σε σύµβαση αποτελεί λόγο απαραδέκτου στην περί-

πτωση που ένα από τα µέρη ασκήσει αγωγή χωρίς να έχει υποβλη-

θεί καλόπιστα σε αυτή της διαδικασία. 

Όλα τα ανωτέρω οδήγησαν στη δηµιουργία των εσωτερικών

διαµεσολαβητών στις µεγάλες εµπορικές, ασφαλιστικές και τρα-

πεζικές επιχειρήσεις, στη συνέχεια, µόλις εµφανίστηκε η οικονοµι-

κή κρίση, το Σεπτέµβριο 2008, στην ιδέα της δηµιουργίας της

«médiation du crédit», που προτάθηκε από τον Πρόεδρο της

∆ηµοκρατίας µε στόχο «να µην µείνει καµία επιχείρηση µόνη ενώ-

πιον του τραπεζίτη της».

H Οργάνωση της Πιστωτικής ∆ιαµεσολάβησης
Η δηµιουργία της Πιστωτικής ∆ιαµεσολάβησης τον Οκτώβριο

2008 µε µία απλή επιστολή παροχής εντολής του Προέδρου της

∆ηµοκρατίας. Η θεσµοθέτησή της µε νόµο, που προβλέπεται στη

συνέχεια η απόφαση να εισαχθεί η Πιστωτική ∆ιαµεσολάβηση σε

ένα συµβατικό πλαίσιο, πράγµα το οποίο υλοποιήθηκε µε σύµβαση

που υπογράφηκε στο ανάκτορο των Ηλισίων στις 27 Ιουλίου 2009

µεταξύ της Γαλλικής Οµοσπονδίας, των Τραπεζών και των εκπρο-

σώπων της Πιστωτικής ∆ιαµεσολάβησης µε ισχύ µέχρι 31

∆εκεµβρίου 2010. 

Η οργάνωση: ένας Εθνικός διαµεσολαβητής βοηθούµενος από

εντεταλµένους διαµεσολαβητές και οικονοµικούς αναλυτές δηλ.

περίπου 40 άτοµα εγκατεστηµένα στους χώρους του Υπουργείου

Οικονοµικών. Στην επαρχία οι περιφερειακοί διευθυντές της

Τράπεζας της Γαλλίας έχουν πλήρη δικαιώµατα διαµεσολάβησης

σε όλη την επικράτεια. Οι υπηρεσίες αυτές είναι εντελώς δωρεάν

και πολλοί από τους εντεταλµένους διαµεσολαβητές είναι εθελο-

ντές.

Όταν ο επικεφαλής µιας επιχείρησης θεωρεί ότι δεν έχει τη δυ-

νατότητα να παρουσιάσει το φάκελό του στη ∆ιαµεσολάβηση,

µπορεί να ζητήσει τη βοήθεια ενός τρίτου ή τρίτων εµπιστοσύνης,

που θα τον βοηθήσουν σε αυτή την διαδικασία. Πρόκειται για πρό-

σωπα που δέχονται εθελοντικά να βοηθήσουν, όπως λογιστές, µέ-

λη επαγγελµατικών ενώσεων ή βιοµηχανικών ή εµπορικών επιµε-

λητηρίων κ.λπ.

Λειτουργία του Πιστωτικού ∆ιαµεσολαβητή
Η επιχείρηση που συναντά δυσκολίες χρηµατοδότησης απευ-

θύνεται στο διαµεσολαβητή της περιφέρειάς της που προσπαθεί

να αναζητήσει κάποια λύση. Σε περίπτωση αποτυχίας ο επικεφα-

λής της επιχείρησης µπορεί να προσφύγει στον εθνικό διαµεσολα-

βητή «κατ’ έφεση»  [«en révision»].

Το βασικό ζητούµενο είναι η ταχύτητα της παρέµβασης:

5 ηµέρες για τη πρώτη απάντηση από τη Τράπεζα. Στις περισσότε-

ρες των περιπτώσεων, κυρίως για τις µικρές επιχειρήσεις, η λύση

έχει ήδη ανευρεθεί εντός µερικών εβδοµάδων, ίσως και εντός µε-

ρικών ηµερών, είτε πρόκειται για λύση ευνοϊκή για την επιχείρηση

είτε όχι.

Θα δοθούν παραδείγµατα για τη µέθοδο εργασίας τόσο περι-

φερειακά όσο και κεντρικά καθώς και παραδείγµατα επιτυχηµένης

διαµεσολάβησης.

Το κυριότερο προσόν της Πιστωτικής ∆ιαµεσολάβησης: η οµά-

δα των αναλυτών και των εντεταλµένων διαµεσολαβητών, η εγγύ-

τητα των κρατικών οργάνων και της κυβερνήσεως, η καλή και κα-

θηµερινή επαφή µε τις γενικές διευθύνσεις όλων των σηµαντικών

τραπεζικών δικτύων.

Σχέσεις µεταξύ της Πιστωτικής ∆ιαµεσολάβησης 
και της ∆ικαιοσύνης
Είναι σαφές ότι αποτελεί ένα σηµαντικό θέµα. Παρουσίαση

των κοινών ενεργειών µεταξύ των δύο θεσµών υπέρ της διατή-

ρησης των επιχειρήσεων.  Τι  πράττει  στον τοµέα αυτό η

Γαλλική ∆ικαιοσύνη είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε την

Πιστωτική ∆ιαµεσολάβηση. 

Συµπεράσµατα
Στατιστικές σχετικά µε τα ετήσια αποτελέσµατα της

Πιστωτικής ∆ιαµεσολάβησης. Μεταβολές που επέφερε η παρέµ-

βαση της Πιστωτικής ∆ιαµεσολάβησης (µείωση της διάρκειας της

πίστωσης µεταξύ των επιχειρήσεων) µεταβολές που προώθησε

(δηµόσιο σύστηµα ασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου). Οι µεγά-

λες συµφωνίες την υπογραφή των οποίων προώθησε (µε τις τρά-

πεζες και τους ασφαλιστές πιστωτικού κινδύνου). 

Τα εργαλεία που ανέπτυξε ή δηµιούργησε (ταµείο επενδύσε-

ων- fonds d’investissement).

Σχετικά µε τη διατήρηση της Πιστωτικής ∆ιαµεσολάβησης

µετά την πάροδο της οικονοµικής κρίσης: προϋποθέσεις, χρη-

σιµότητα του Πιστωτικού ∆ιαµεσολαβητή  σε κάθε οικονοµική

περίοδο.

III. «Τρόποι ∆ιαµεσολάβησης για την αντιµετώπιση της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης»

Οµιλία   της  Κας  Miryana Nesic, Dispute Management Consultant µε ειδίκευση 

τον Τραπεζικό τοµέα, Mediator, Trainer & Professor, Lawyer

Σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα στον ηµερήσιο Τύπο,

τόσο σε Ηνωµένο Βασίλειο, όσο και Αυστραλία, η Παγκόσµια

Οικονοµική Κρίση (εφεξής Π.Ο.Κ.) επιδρά αρνητικά ακόµη και στη

δια της δικαστικής οδού επίλυση των διαφορών. Κύρια αίτια η ανα-

σφάλεια που επικρατεί σχετικά µε τη βιωσιµότητα των επιχειρήσε-

ων καθώς και το επικείµενο κόστος των διαδικασιών. 

Εκ διαµέτρου αντίθετη είναι η πορεία των διαµεσολαβήσεων,

που παίρνει την ανιούσα, αγγίζοντας στην Αγγλία (Small Claims

Mediation Service) το συνολικό αριθµό των 10,000 εντός των τε-

λευταίων 12 µηνών, µε κύρια οφέλη, ιδίως όσον αφορά σε οικονο-

µικά και χρηµατοδοτικά θέµατα, τη δυνατότητα εποπτείας του κό-

στους, διασφάλισης της επιχειρηµατικής φήµης αλλά και εξεύρε-

Περίληψη της οµιλίας από την κα Αρτεµησία Παπαδάκη, φοιτήτρια Νοµικής
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σης ευέλικτων λύσεων.

1) Η επί των Οικονοµικών Υπηρεσιών Αρχή του Ην. Βασιλείου

(Financial Services Authority) χρησιµοποιεί τη διαµεσολάβηση ακό-

µη και για πειθαρχικά παραπτώµατα.

2) Το ∆ιεθνές Κέντρο ∆ιαιτησίας του Χονγκ Κονγκ προσφέρει

διαµεσολαβητικές υπηρεσίες στους επενδυτές της Lehman-

Brothers ίνα επιλυθούν διαφορές αποζηµιώσεων.

3) Η Νοµισµατική Αρχή της Σιγκαπούρης ενθαρρύνει την υιοθέ-

τηση διαµεσολαβητικών διαδικασιών και ήδη πολλές τράπεζες θε-

σµοθετούν ανεξάρτητες επιτροπές µεσολαβητών για να αντιµετω-

πίσουν διαφορές προκύπτουσες εκ της Π.Ο.Κ. 

4) Ο Χρηµατοπιστωτικός ∆ιαµεσολαβητής: Θεσµός γνωστός

κυρίως στη Γαλλία αλλά, τελευταία, και στη Γερµανία.

Επικεντρώνεται στην εξεύρεση λύσεων µε πιστωτικά ιδρύµατα

προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν επιχειρήσεις και να µη θιγεί η

ρευστότητα στην αγορά. Ατύπως, ο θεσµός εµφανίζεται επίσης σε

Ην. Βασίλειο και Αµερική.

5) Ο Εταιρικός ∆ιαµεσολαβητής: Θεσµός γνωστός κυρίως στο

Βέλγιο. Προθέσεις ενσωµάτωσής του ωστόσο διαφαίνονται και

στο Ην. Βασίλειο ενώ ο ρόλος που του επιφυλάσσεται είναι να

εφοδιάζει το διάλογο και τη διαβούλευση µεταξύ τραπεζών και

επιχειρήσεων χωρίς ωστόσο να διαθέτει την εξουσία να διατάξει

τις πρώτες να δανείσουν τις δεύτερες.

Παγκόσµια Τράπεζα
Αποστολή: η προώθηση των επενδύσεων στις αναπτυσσόµε-

νες χώρες. (ιδιαιτέρως στη Νοτιο-Ανατολική, Αφρική και Ασία)

Θεωρεί ότι ένα εύρωστο σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης είναι

εκ των ων ουκ άνευ προκειµένου να ευοδωθεί µια δυνατή οικονο-

µία ενώ παγίως προωθεί το θεσµό της διαµεσολάβησης. (π.χ.

Ουκρανία, Βοσνία, Σερβία, Πακιστάν, Βανουατού)

∆ιεθνής Οργανισµός Χρηµατοδότησης (IFC)
Το παράδειγµα της Βοσνίας:

-Αποσυµφόρηση του χρονοβόρου πλέον συστήµατος επίλυσης

διαφορών που επί παραδείγµατι για διαφορές από τις περιουσια-

κές σχέσεις των συζύγων αγγίζει έως και τα 15 χρόνια.

-Θεσµοθέτηση σχετικού νοµικού πλαισίου για τη διαµεσολάβη-

ση.

-Ήδη 260 εκπαιδευµένοι διαµεσολαβητές & εξοικονόµηση του-

λάχιστον 9 εκατ. δολαρίων. 

-Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων συνε-

δριάσεις στρογγυλής τραπέζης για ξένους επενδυτές αναφορικά

µε πρωτοβουλίες διαχείρισης διαφορών στα Βαλκάνια.

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF)
Προϋποθέσεις Χρηµατοδότησης: Οι µεταρρυθµίσεις να προω-

θούν τη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, περιλαµβάνοντας

τη αναµόρφωση του δικαστικού συστήµατος και των δυνατοτήτων

πρόσβασης στη δικαιοσύνη (ιδίως δια της διαµεσολαβήσεως).

Το παράδειγµα της Βουλγαρίας:

Θεσµοθέτηση: α) νοµικού πλαισίου για τη διαµεσολάβηση κα-

τόπιν δικαστικής παραποµπής), β) ρυθµιστικού πλαισίου για την εκ-

παίδευση και καταγραφή των διαµεσολαβητών.

Ντουµπάι: Η κρίση.
∆ιεθνές ∆ιαιτητικό Κέντρο, Ντουµπάι.

- Η συνολική αξία των υποθέσεων αγγίζει τα £3 δισ. (έως το

Σεπτέµβριο, 2009).

- το 80% αυτών αφορά σε διαφορές από κατασκευαστικά έργα.

- προταθείσες µεταρρυθµίσεις ώστε να ενσωµατωθεί ο θεσµός

της διαµεσολάβησης.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Από τον Απρίλιο του 2009 και ενόψει της Π.Ο.Κ. το Ην.

Βασίλειο προωθεί µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνουν την πρώιµη

διαµεσολάβηση για τις από εργασιακές σχέσεις διαφορές. 

Οφέλη από τη ∆ιαµεσολάβηση.
-Μείωση του κόστους αλλά και του χρόνου επίλυσης. 

-Αυξηµένη Ικανοποίηση των µερών  και Μακροβιότερα αποτε-

λέσµατα.

Σύµφωνα µε µελέτη του ABΑ (American Bar Association) οι επι-

χειρήσεις που καταφεύγουν στη διαµεσολάβηση τείνουν να είναι

πιο κερδοφόρες.

Το παράδειγµα της Κίνας: το 1/3 των συνολικά 5 εκατοµµυρίων

υποθέσεων αστικής φύσεως  επιλύθηκαν τον τελευταίο χρόνο δια

εκουσίων διαδικασιών διαµεσολαβήσεως.

Προσοχή:

Τοµείς στους οποίους παρουσιάζεται αύξηση της δικαστι-

κής επίλυσης διαφορών: α) πληµµέλεια στην πώληση οικονοµι-

κών προϊόντων, β) πληµµέλεια στην εκτίµηση επενδυτικών

προϊόντων.

Π.χ. ΗΠΑ: class action against Royal Bank of Scotland

∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Π.Ο.Κ.

Κλιµατική Αλλαγή
∆εκέµβριος 2009: Σύµβαση-πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για

την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC)- ∆ιάσκεψη της Κοπεγχάγης.

«Μεσολαβητές Χωρίς Σύνορα» (MBB), ο µόνος εγκεκριµένος

ως παρατηρητής των εργασιών της Συνδιάσκεψης οργανισµός επί-

λυσης διαφορών. Προωθεί την περίληψη της µεσολάβησης στη

Συνθήκη για την Κλιµατική Αλλαγή, δεδοµένης της παράλειψής

της στο Πρωτόκολλο του Κυότο.

Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (WTO)
Παράδειγµα: 3 Κράτη-Μέλη του ΠΟΕ από κοινού ητήθησαν τη

διαµεσολάβηση του Γενικού ∆ιευθυντή και τη διακρίβωση του βαθ-

µού που ένα προτιµησιακό δασµολογικό καθεστώς προσκρούει

στα νόµιµα εξαγωγικά συµφέροντα των δύο εκ των τριών αιτού-

ντων κρατών.

Προβλήµατα: Ιδιαιτέρως στενός κύκλος των προσώπων - εν

δυνάµει διαµεσολαβητών (Γενικός ∆ιευθυντής ή Αναπληρωτής αυ-

τού), γεγονός που συντείνει στη διαµόρφωση τουλάχιστον κλίµα-

τος σύγκρουσης αρµοδιοτήτων ενώ ούτως ή άλλως οι εν λόγω πα-

ρέχουν συµβουλευτική γνωµοδότηση µε τη διαδικασία του

Άρθρου 5.

Η ευκαιρία: Το µνηµόνιο συµφωνίας για την επίλυση των δια-

φορών (DSU) παροτρύνει τα Κράτη-Μέλη να καταφεύγουν σε κοι-

νώς αποδεκτές λύσεις (άρθρο 3.7), παρέχοντας µάλιστα σαφείς

δείκτες πότε η κατ’ ιδίαν διαµεσολάβηση θα µπορούσε να χρησιµο-

ποιηθεί έναντι της διαδικασίας του Άρθρου 5. 

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός για την Οικονοµική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD)
Προοδευτική αύξηση της καταφυγής στη ∆ιαµεσολάβηση.

Πρόσφατο Παράδειγµα: Η ∆ιαµεσολάβηση µεταξύ της

Κοινότητας «North Mayo», Ιρλανδία και  Shell. 

∆ιεθνές Κέντρο για τη ∆ιευθέτηση 
Επενδυτικών ∆ιαφορών (ICSID)
Κυρίως για Κυβερνητικές πράξεις, που αφορούν σε: παράνοµη

καταγγελία συµβάσεων και παράνοµη απαλλοτρίωση εταιρικών

περιουσιακών στοιχείων- Αύξηση σχετικών κρουσµάτων λόγω

Π.Ο.Κ.

Στόχος: η προώθηση των ξένων επενδύσεων και η δια διαιτη-
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σίας ή και συµφιλίωσης/διαµεσολάβησης επίλυση των διαφορών

µεταξύ ξένων επενδυτών και κυβερνήσεων.

Η Π.Ο.Κ. ΕΥΝΟΕΙ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

∆ιαµεσολάβηση και για: Κοινοπραξίες, Συµφωνίες Franchising,

Συµφωνίες Συγχώνευσης και Ενσωµάτωσης.

ΥΒΡΙ∆ΙΑ Φάση 1- ∆ιαιτησία

Απλούστευση της ∆ιαδικασίας-Η διαιτητική απόφαση κατα-

γράφεται και τοποθετείται σε σφραγισµένο φάκελο ενώ δεν απο-

κτά ισχύ ειµή µόνο αν αποτύχει η διαµεσολάβηση

Φάση 2- ∆ιαµεσολάβηση

Αµέσως µετά τη ∆ιαιτησία-Πρόσβαση στη ∆ιαιτητική Απόφαση 

Προτείνεται δε η Αµεσότητα στις ∆ιαπραγµατεύσεις.

IV.  «Η ∆ιαµεσολάβηση από πλευράς των ∆ικηγόρων»

Οµιλία του κ. Νικόλα Παπαπολίτη, ∆ικηγόρου

Θα ήθελα µε τη σειρά µου να σας ευχαριστήσω όλους που πα-

ρευρίσκεστε σήµερα εδώ για να ενηµερωθούµε για τη διαµεσολά-

βηση και τι έχει να µας προσφέρει, ειδικότερα στις µέρες µας όπου

οι σχέσεις των αντισυµβαλλοµένων δοκιµάζονται όλο και περισσό-

τερο.

Για το λόγο αυτό η δικηγορική µας εταιρεία στηρίζει τις προ-

σπάθειες του Ελληνικού Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας

και όλων των φορέων, που στηρίζουν την εκδήλωση, πρωτίστως

γιατί πιστεύει, ότι η διαµεσολάβηση έχει µέλλον και επιπλέον απο-

τελεί ένα πολύτιµο εργαλείο, που δίνει λύσεις στα προβλήµατα

που αντιµετωπίζουν οι πελάτες µας.

Θα ήθελα να µιλήσω σήµερα για τη ∆ιαµεσολάβηση από τη

σκοπιά ενός δικηγόρου και για τη διευκόλυνση των ξένων οµιλη-

τών µας θα επιθυµούσα να συνέχιζα την οµιλία αυτή στα αγγλικά.

Σήµερα όλο και περισσότερες εταιρείες περιλαµβάνουν στις

συµφωνίες, που συνάπτουν, εναλλακτικές διατάξεις επίλυσης δια-

φορών και προσπαθούν να αποµακρυνθούν από τις διαδικασίες εκ-

δίκασης, θεωρώντας τις τελευταίες, ως δαπανηρές και χρονοβό-

ρες.

Οι δαπάνες, που σχετίζονται µε την άσκηση της προσφυγής

στις ηµέρες µας είναι τόσο υψηλές, ώστε αντιµετωπίζουµε τη δη-

µιουργία αµοιβαίων κεφαλαίων κινδύνου διαφορών σε µέρη, όπως

η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, που έχουν ως συγκεκριµένο στόχο τη

χρηµατοδότηση των αντιδικιών.

Η δηµοτικότητα της ∆ιαµεσολάβησης , από την άλλη

πλευρά, έχει αυξηθεί  λόγω της εξοικονόµησης χρόνου που προ-

σφέρει, αλλά και γιατί θεωρείται ένας οικονοµικά αποδοτικός τρό-

πος επίλυσης διαφορών, που είναι λιγότερο επιζήµιος για τις τρέ-

χουσες εµπορικές σχέσεις και ταυτόχρονα έχει θετικές επιπτώ-

σεις στα δικαστήρια, δεδοµένου ότι µπορεί να µειώσει το φόρτο

εργασίας τους δραµατικά.

Ειδικά στη σηµερινή αγορά, τη στιγµή, που βιώνουµε µια καθο-

δική οικονοµία και τα συµβαλλόµενα µέρη αδυνατούν να ανταπε-

ξέλθουν στις συµβατικές τους υποχρεώσεις, το να µάθουµε για τη

∆ιαµεσολάβηση και τη θετική επίδραση που µπορεί να έχει στις συ-

ναλλαγές είναι ζωτικής σηµασίας.

Οι µάχιµοι δικηγόροι, λόγω της διαλεκτικής τους φύσης, µπο-

ρεί να υποστηρίξουν, ότι εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης δια-

φορών, όπως η ∆ιαµεσολάβηση, στερούνται οριστικότητας και

ότι διαµεσολαβητές, που δεν είναι δικηγόροι, δεν είναι αρµόδιοι

να µεσολαβήσουν σε διαφορές, που αφορούν σε περίπλοκα νοµι-

κά ζητήµατα, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το ζήτηµα.

Ως δικηγόρος που ασχολείται µε τις συναλλαγές θέλω να γίνο-

µαι µάρτυρας συναλλαγών που πάνε µπροστά και να βλέπω τις δια-

φορές µεταξύ των µερών, να επιλύονται όσο το δυνατόν πιο γρή-

γορα και φιλικά. Για τη δηµιουργία  περισσότερων εταιρειών, πά-

ντα πίστευα ότι η άσκηση της προσφυγής θα πρέπει να είναι η τε-

λευταία λύση για την επίλυση µιας διαφοράς και η δικηγορική µας

εταιρεία ενσωµατώνει ρήτρες διαµεσολάβησης στις συµβατικές

συµφωνίες, τις οποίες συνάπτουν οι πελάτες µας. 

Η άσκηση της προσφυγής, ανεξάρτητα από την έκβασή της, εί-

ναι ένας µηχανισµός, που θα µπορούσε να βλάψει τις επιχειρηµατι-

κές σχέσεις των µερών καθώς και µακροπρόθεσµα θα µπορούσε

να αναδειχθεί σε µία αντιπαραγωγική διαδικασία, αφού ανεξάρτη-

τα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσµα, οι γέφυρες µεταξύ των µε-

ρών θα έχουν καεί και δυνατή µελλοντική συνεργασία τους είναι

απίθανο να συµβεί.

Το να κάθονται σε ένα τραπέζι, να θέτουν όλα τα ζητήµατα, να

τα επιλύουν γρήγορα και την ίδια στιγµή να µπορούν να συνεχί-

σουν τη συναλλαγή είναι µια διαδικασία, από την οποία όλοι µπο-

ρούν να επωφεληθούν, όχι µόνο οι εταιρείες, αλλά και οι δικηγό-

ροι.

Φυσικά κάποιος θα µπορούσε εύκολα να υποστηρίξει, ότι οι δι-

κηγόροι πληρώνονται µε την ώρα και ως εκ τούτου έχουν άµεσο

ενδιαφέρον, να µπουν οι πελάτες τους σε µακροχρόνιες διαδικα-

σίες προσφυγής, εφόσον οι κοστολογήσιµες ώρες που θα χρεώ-

σουν στους πελάτες τους θα είναι πολύ µεγαλύτερες από εκείνες

που θα χρέωναν, αν η διαφορά λυνόταν γρήγορα µέσα σε λίγες

συνεδρίες διαµεσολάβησης για παράδειγµα.

Όµως οι καιροί έχουν αλλάξει, όπως και ο τρόπος µε τον

οποίο αµείβονται οι δικηγόροι. Τον περασµένο µήνα, οι Financial

Times δηµοσίευσαν ένα άρθρο σχετικά µε την παγκόσµια τάση,

σύµφωνα µε την οποία δικηγορικές εταιρείες αλλάζουν το µοντέ-

λο των χρεώσιµων ωρών τους και επιζητούν η πληρωµή τους να

έχει περισσότερο ως βάση την αξία των υπηρεσιών που προσφέ-

ρουν στους πελάτες τους.

Και αξία προσφέρεται στον πελάτη, όταν ο πελάτης µπορεί

να κάνει µια όσο το δυνατόν πιο επιτυχηµένη συναλλαγή. 

Αυτό σηµαίνει, ότι σε διεθνές επίπεδο, οι δικηγόροι προσπα-

θούν να ευθυγραµµίσουν τα συµφέροντά τους µε εκείνα των πε-

λατών τους και αναζητούν τρόπους ώστε οι πελάτες τους να

µπορούν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους, χωρίς να στα-

µατήσουν να εστιάζουν στους εταιρικούς  στόχους τους και χω-

ρίς να µπαίνουν σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών που είναι

εξαιρετικά δαπανηρές και χρονοβόρες, αλλά και θα τους αποτρέ-

ψουν από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο µέλ-

λον µε το ίδιο το άλλο µέρος.

Σε µια κοινωνία και µια οικονοµία όπως η Ελληνική, που είναι

εξαιρετικά βασισµένη στην άσκηση προσφυγής, δεν µπορώ να το-

νίσω αρκετά πόση ανάγκη υπάρχει να εξοικειωθούν οι ελεύθεροι

επαγγελµατίες και οι επιχειρηµατίες µε εναλλακτικές διαδικασίες

επίλυσης διαφορών, όπως η ∆ιαµεσολάβηση, και να µάθουν πόσα

έχει να τους προσφέρει.

Γι’αυτό το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη µια φορά

τους οµιλητές µας εδώ σήµερα, για τη βαθειά γνώση τους και τις

πληροφορίες, που µας προσέφεραν.
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