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ΤΙΤΛΟΣ

ΟΙ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1

Η ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ
Τ Ω Ν Υ Π Ε Ρ Χ Ρ Ε Ω Μ Ε Ν Ω Ν Κ ΑΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Ω Ν
προτείνεται να συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο, που καταρτίζεται
από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας σε συνεργασία µε το –

λά και αναζήτησης συναινέσεων και

υπό σύσταση – Σωµατείο «Ελληνική Ένωση ∆ιαµεσολαβητών» συµµετέχουν

αποφυγής συγκρούσεων µε ποσοστό

στη δηµόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας,

επιτυχίας που ανέρχεται στο 70%.

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ρύθµιση των χρεών των υπερχρεωµένων

Το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολά-

καταναλωτών» καταθέτοντας τη δική τους κοινή πρόταση να γίνει ο θεσµός

βησης και ∆ιαιτησίας, το πρώτο που

της ∆ιαµεσολάβησης το βασικό εργαλείο για την επίτευξη του προτεινόµενου

έχει συσταθεί, από το έτος 2006, για

στο σχέδιο νόµου «εξωδικαστικού συµβιβασµού» πριν από την υποβολή της

την προώθηση και την εφαρµογή στη

υπόθεσης στο ∆ικαστήριο.

Χώρα

µας

του

θεσµού

της

Το Κέντρο δηλώνει, ότι, µε την ει-

κος συµβιβασµός» διευκολύνεται µε

∆ιαµεσολάβησης, έχει µέχρι σήµερα

σαγωγή της ∆ιαµεσολάβησης στο

τη συµµετοχή ενός ανεξάρτητου, εκ-

επιδείξει µεγάλη δραστηριότητα µε

προτεινόµενο σχέδιο νόµου, έχει

παιδευµένου και εξειδικευµένου στην

τη διοργάνωση εξειδικευµένων

την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή

επίλυση

η

Σεµιναρίων - µέσω της συνεργασίας

και το απολύτως εκπαιδευµένο και

∆ιαµεσολάβηση καθίσταται ένας

µε τα µεγαλύτερα Κέντρα του εξω-

εξειδικευµένο έµψυχο δυναµικό, για

πρακτικά αναγκαίος και κοινωνικά

τερικού - και την οργάνωση και τη

να συνδράµει πρακτικά στην ανακού-

επιβεβληµένος θεσµός στην υπηρε-

διάθεση της απαραίτητης για την τέ-

φιση, διευθέτηση των οφειλών και

σία των ευπαθών κοινωνικών οµά-

λεση διαµεσολαβήσεων υποδοµής.

επίλυση των οικονοµικών προβληµά-

δων.

διαφορών

τρίτου,

Το Κέντρο βρίσκεται επίσης σε

των των ευπαθών κοινωνικών οµά-

Η ∆ιαµεσολάβηση είναι η αναζή-

συνεργασία µε το - υπό σύσταση -

δων, αλλά και να στηρίξει τη νέα

τηση, από τα αντιµαχόµενα µέρη, µιας

Σωµατείο «Ελληνική Ένωση

«εποχή» διαλόγου, συναίνεσης και

συµβιβαστικής λύσης µέσω κοινά

∆ιαµεσολαβητών», στελεχώνεται

διάθεσης συµβιβασµού στην επίλυση

αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτε-

δε από διαπιστευµένους από το

διαφορών σε όλες τις βαθµίδες και εκ-

ρο τόπο, µε την παρουσία και τη βοή-
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φάνσεις της κοινωνικής ζωής.

θεια ενός τρίτου προσώπου, του

του Λονδίνου (έναν από τους µε-

∆ιαµεσολαβητή.

γαλύτερους και πλέον αξιόπι-

Με δεδοµένο αφενός, ότι οι υποθέσεις που θα συσσωρευτούν στα αρ-

Έτσι, διασφαλίζεται η επίλυση της

µόδια ∆ικαστήρια θα είναι χιλιάδες,

διαφοράς ταχύτερα και οικονοµικότε-

στους

φορείς

παγκοσµίως)

∆ιαµεσολαβητές.

λόγω της βαθιάς οικονοµικής κρίσης

ρα σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές,

Οι ∆ιαµεσολαβητές αυτοί εκπαιδεύ-

και της υπερχρέωσης εκατοντάδων

ενώπιον δικαστηρίων, διαδικασίες.

θηκαν από Βρετανούς ειδικούς µε την

χιλιάδων νοικοκυριών, αφετέρου, ότι

Η ∆ιαµεσολάβηση αποτελεί έναν

υποστήριξη και χρηµατοδότηση της

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξω-

πασίγνωστο και καταξιωµένο διε-

Γενικής Γραµµατείας Ανταγωνιστι-

τερικό έχει αποδειχθεί ότι ο «εξώδι-

θνώς τρόπο επίλυσης διαφορών, αλ-

κότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

