
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑΜΔΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  

 

 

ΤΜΦΩΝΙΑ θ οποία γίνεται τθν ………………………….ημζρα του μηνόσ …………….……… του ζτουσ 

………………… ςτο/ςτθ …………………………………….. (τοποθεςία)  

ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ 

Μζροσ Α 

.......................................................................... που εκπροςωπείται από τον............................................... 

ΚΑΙ 

Μζροσ Β 

.......................................................................... που εκπροςωπείται από τον...............................................  

(«τα Μζρη») 

 

ςε ςχζςθ με Διαμεςολάβθςθ, θ οποία κα λάβει χϊρα ςτθν  ………………………………………………………..…. (πόλθ), 

ςτθν ……………………………….γλϊςςα, κα ζχει διάρκεια ……………………………………………………………………………… 

(μζγιςτοσ χρόνοσ 3 μινεσ ςφμφωνα με τον Περί Οριςμζνων Θεμάτων Διαμεςολάβθςθσ ςε Αςτικζσ 

Διαφορζσ Νόμο (ο «Νόμοσ»)  και κα γίνει ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….. (περιγραφι τρόπου διεξαγωγισ) 

(θ «Διαμεςολάβηςη») 

 

ΕΠΕΙΔΗ μεταξφ των Μερϊν ζχει προκφψει θ εξισ διαφορά……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…….(ςφντομθ περιγραφι) 

(«η Διαφορά») και 

 



ΕΠΕΙΔΗ τα Μζρθ επικυμοφν να προςφφγουν ςε Διαμεςολάβθςθ για τθν επίλυςθ τθσ Διαφοράσ δυνάμει 

του Νόμου και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Διαμεςολάβθςθσ ΕΤΕΚ (θ «Διαδικαςία»)  

 

ΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΤΜΦΩΝΟΤΝΣΑΙ ΚΑΙ ΤΝΟΜΟΛΟΓΟΤΝΣΑΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ 

ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: 

 

1. Οριςμόσ Διαμεςολαβητή 

Τα Μζρθ επιλζγουν εκ ςυμφϊνου το διοριςμό του ……………………………………………………………………………………… 

(ονοματεπϊνυμο προςϊπου) από τον Κατάλογο Διαμεςολαβθτϊν για να ενεργιςει ωσ μοναδικόσ 

Διαμεςολαβθτισ προσ επίλυςθ τθσ εν λόγω Διαφοράσ 

(«ο Διαμεςολαβητήσ») 

 

2. Η Διαμεςολάβηςη 

2.1 Πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ Διαμεςολάβθςθσ, ο Διαμεςολαβθτισ βεβαιϊνεται ότι τα μζρθ 

αντιλαμβάνονται τθ φφςθ τθσ διαδικαςίασ Διαμεςολάβθςθσ και το ρόλο του Διαμεςολαβθτι και των 

μερϊν. 

2.2 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ Διαμεςολάβθςθσ, ο Διαμεςολαβθτισ διαςφαλίηει ότι τα μζρθ 

ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία. 

2.3 Ο Διαμεςολαβθτισ δεν επιβάλλει ςυγκεκριμζνθ επίλυςθ τθσ διαφοράσ, δφναται όμωσ, κατά τθν κρίςθ 

του και με ςκοπό να διευκολφνει τθ φιλικι διευκζτθςθ τθσ διαφοράσ, να υποβάλλει ειςθγιςεισ οι οποίεσ 

δεν ζχουν δεςμευτικό χαρακτιρα. 

 

3. Ο Διαμεςολαβητήσ 

3.1 Τυχόν περιςτάςεισ οι οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν ι εγείρουν υπόνοιεσ ότι επθρεάηουν τθν 

ανεξαρτθςία του Διαμεςολαβθτι ι δθμιουργοφν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων πρζπει να γνωςτοποιοφνται 

από τον Διαμεςολαβθτι ςτα μζρθ πριν τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του ι τθ ςυνζχιςθ τθσ άςκθςθσ 

αυτϊν. 



3.2 Ο Διαμεςολαβθτισ πρζπει να ενεργεί διαρκϊσ και να δίδει τθν εντφπωςθ ότι ενεργεί με αμερολθψία 

ζναντι των μερϊν και να μεριμνά για τθν ιςότιμθ εξυπθρζτθςθ όλων των μερϊν ςτο πλαίςιο τθσ 

Διαμεςολάβθςθσ. 

3.3 Ο Διαμεςολαβθτισ κακοδθγείται από τον Ευρωπαϊκό Κϊδικα Δεοντολογίασ για τουσ Διαμεςολαβθτζσ. 

 

4. Εμπιςτευτικότητα Διαδικαςίασ  

Εκτόσ αν ςυμφωνιςουν διαφορετικά τα Μζρθ, ο Διαμεςολαβθτισ πρζπει να τθρεί απόρρθτεσ όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ οι οποίεσ ζχουν προκφψει εκ τθσ Διαμεςολάβθςθσ ι ςε ςχζςθ με αυτιν, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του γεγονότοσ ότι πρόκειται να διεξαχκεί ι ζχει διεξαχκεί Διαμεςολάβθςθ, εκτόσ 

αν είναι υποχρεωμζνοσ να πράξει άλλωσ δυνάμει διάταξθσ νόμου ι για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ. Κάκε 

πλθροφορία θ οποία κοινολογείται εμπιςτευτικά ςτον Διαμεςολαβθτι από ζνα μζροσ δεν επιτρζπεται να 

κοινολογείται ςτα άλλα μζρθ, εκτόσ αν παρζχεται ςχετικι ςυγκατάκεςθ ι θ κοινολόγθςθ τθσ εκάςτοτε 

πλθροφορίασ είναι υποχρεωτικι βάςει του νόμου. 

 

5. Αμοιβή Διαμεςολαβητή 

5.1 Η αμοιβι κακορίηεται με βάςθ τισ Διατάξεισ Διαμεςολάβθςθσ ΕΤΕΚ ςτο ποςό των 

€…………………………………………………… 

5.2 Η αμοιβι τθσ Διαμεςολάβθςθσ προκαταβάλλεται ςτο ΕΤΕΚ ιςόποςα από τα ενδιαφερόμενα Μζρθ, 

εκτόσ αν προβλζπεται κάτι διαφορετικό ςτθ Συμφωνία Διαμεςολάβθςθσ. Ποςοςτό 90% τθσ αμοιβισ 

καταβάλλεται ςτο Διαμεςολαβθτι από το ΕΤΕΚ και το υπόλοιπο 10% παραμζνει ςτο ταμείο του ΕΤΕΚ. 

5.3 Η αμοιβι του Διαμεςολαβθτι δεν επιςτρζφεται ςε περίπτωςθ τερματιςμοφ τθσ διαδικαςίασ λόγω 

ςφναψθσ ςυμφωνίασ ςυμβιβαςμοφ μεταξφ των μερϊν, ςφνταξθσ πρακτικοφ μθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ, 

ςυμφωνίασ των μερϊν για διακοπι τθσ διαδικαςίασ ι ςε περίπτωςθ που ζνα από τα μζρθ παφςει να 

ςυναινεί ςτθ ςυνζχιςι τθσ. 

5.4 Σε περίπτωςθ που υπάρχουν άλλα ζξοδα εκ μζρουσ του Διαμεςολαβθτι, όπωσ αίκουςα ςυνεδρίασ, 

διακίνθςθ, δακτυλογράφθςθ κ.λ.π. αυτά πλθρϊνονται από τα Μζρθ ςτο ακριβζσ τουσ κόςτοσ και δεν 

ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν αμοιβι του Διαμεςολαβθτι όπωσ κακορίηεται ςτο άρκρο 5.1. 

 

 



6. Σερματιςμόσ Διαδικαςίασ 

Νοείται ότι, ανεξάρτθτα από οποιοδιποτε όρο τθσ ςυμφωνίασ, τα μζρθ δφνανται να τερματίςουν τθ 

διαδικαςία Διαμεςολάβθςθσ οποτεδιποτε το επικυμοφν. 

 

7. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Μζροσ Α………………………………………………………………………………………………………………………………………(υπογραφι) 

 

Μζροσ Β………………………………………………………………………………………………………………………………………(υπογραφι) 

 

7. ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΟΡΙΜΟΤ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΗ 

Αποδζχομαι το διοριςμό μου ωσ Διαμεςολαβθτι ςτθ Διαδικαςία προσ τθν οποία αναφζρεται θ παροφςα 

Συμφωνία των Μερϊν και διαβεβαιϊνω αμφότερα τα Μζρθ ότι κα επιτελζςω τα κακικοντα του 

Διαμεςολαβθτι κατ’ αμερόλθπτο τρόπο και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου. 

 

Διαμεςολαβθτισ τθσ κοινισ αποδοχισ των Μερϊν 

Ονοματεπϊνυμο Διαμεςολαβθτι:……………………………………………………………………………………………………………… 

Υπογραφι:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ημερομθνία:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


