Συμφωνία Διαμεσολάβησης

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι
I. Τα Μέρη, και συγκεκριμένα:
Μέρος Α:
Όνομα/Επωνυμία:
Διεύθυνση/Έδρα:
Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό):
E-mail:

Μέρος Β:
Όνομα/Επωνυμία:
Διεύθυνση/Έδρα:
Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό):
E-mail:

II. Ο διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Σέργιος Μαναράκης του Ιωάννη, κάτοικος
Αθηνών οδός Αλωπεκής αρ. 31, με Α.Φ.Μ.: 077733756, Δ.Ο.Υ.: Δ΄ Αθηνών.

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥΣ

1. Ότι τα Μέρη επιθυμούν την επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς μέσω
διαμεσολάβησης, η οποία είναι συνοπτικά η εξής:

Αλωπεκής 31, Τ.Κ.: 106 75 Αθήνα

Τηλ.: 210 7249790, Fax: 210 7249791
email: info@sportmediation.gr
Σελ. | { PAGE \* MERGEFORMAT }

2. Ότι τα Μέρη δηλώνουν ότι έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της
διαφοράς τους και για το λόγο αυτό νομιμοποιούνται να υπογράψουν το παρόν
συμφωνητικό, καθώς και το συμφωνητικό επίλυσης αυτής, που πιθανόν να προκύψει
μετά το πέρας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.
3. Ότι ο Σέργιος Μαναράκης του Ιωάννη, είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του
Ν. 3898/2010 συμπεριλαμβάνεται στη Λίστα Διαμεσολαβητών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Ότι ο Σέργιος Μαναράκης του Ιωάννη, είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος κατά
την έννοια του άρθρου 2 του Ευρωπαϊκού Κώδικα για τους Διαμεσολαβητές.
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1: Υπαγωγή της διαφοράς σε Διαμεσολάβησης - Επιλογή Διαμεσολαβητή
1. Τα μέρη αποφασίζουν οικειοθελώς την υπαγωγή της ως άνω περιγραφείσας
διαφοράς του σε Διαμεσολάβηση και επιλέγουν ως Διαμεσολαβητή τον Σέργιο
Μαναράκη του Ιωάννη, διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, προκειμένου να ενεργήσει
ως Διαμεσολαβητής σύμφωνα με το ν. 3898/2010 (ΦΕΚ Α΄ 211/16.12.2010) και τον
Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών (εφεξής «ο Διαμεσολαβητής»),
αυτός δε αποδέχεται το διορισμό αυτό.
Στη διαδικασία θα παραστεί και θα επικουρεί

Άρθρο 2: Τόπος, Ημερομηνία και Γλώσσα της διαδικασίας
Τόπος της διαμεσολάβησης:
Ημερομηνία της διαμεσολάβησης:
Γλώσσα της διαμεσολάβησης:

Άρθρο 3: Τρόπος Παράστασης στη Διαμεσολάβηση – Πληρεξούσιοι Δικηγόροι
Τα μέρη θα παρασταθούν την ημέρα της διαμεσολάβησης ως εξής:
Το Μέρος Α΄:
Το Μέρος Β΄:

Πληρεξούσιοι Δικηγόροι των μερών είναι οι:
Του Α’ Μέρους:
Όνομα:
Έδρα:
Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό):
E-mail:
Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών ΔΣΑ:

Του Β’ Μέρους:
Όνομα:
Έδρα:
Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό):
E-mail:
Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών ΔΣΑ:

Άρθρο 4: Λοιπά παριστάμενα πρόσωπα στη Διαμεσολάβηση
Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν επίσης και οι:
Για το Μέρος Α:
Όνομα:
Διεύθυνση/ Έδρα:
Ιδιότητα:
Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό):
E-mail:

Για το Μέρος Β:
Όνομα:
Διεύθυνση/ Έδρα:

Ιδιότητα:
Τηλέφωνο (σταθερό/κινητό):
E-mail:

Άρθρο 5: Πληροφόρηση των Μερών
Τα Μέρη δηλώνουν ότι έχουν πληροφορηθεί από τους πληρεξουσίους Δικηγόρους
τους και το Διαμεσολαβητή και έχουν κατανοήσει πλήρως τα χαρακτηριστικά της
διαδικασίας, τον ρόλο των ιδίων, του Διαμεσολαβητή και των πληρεξουσίων
Δικηγόρων τους.

Άρθρο 6: Νομικό πλαίσιο της Διαμεσολάβησης – Ρόλος του Διαμεσολαβητή
Η διαμεσολάβηση θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3898/2010 και τον Ευρωπαϊκό
Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών για τους οποίους έχουν ενημερωθεί από τους
πληρεξουσίους δικηγόρους τους και το Διαμεσολαβητή.
Ο Διαμεσολαβητής δεν λαμβάνει αποφάσεις, δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες, δεν
προτείνει λύσεις, δεν είναι Δικαστής ούτε Διαιτητής. Ενεργεί ανεξάρτητα και
αμερόληπτα και συνδράμει τους συμβαλλόμενους διευκολύνοντας τον μεταξύ των
διάλογο και τη διαπραγμάτευση.
Ουδεμία ευθύνη βαρύνει το Διαμεσολαβητή πλην της πρόκλησης βλάβης από δόλο.

Άρθρο 6: Βασικοί κανόνες της Διαμεσολάβησης
Τα Μέρη συμμετέχουν εκουσίως στην διαδικασία της διαμεσολάβησης. Είναι
ελεύθερα να αποχωρήσουν, ανά πάσα στιγμή, από την διαδικασία της
διαμεσολάβησης χωρίς αιτιολογία, ο δε Διαμεσολαβητής δικαιούται να διακόψει τη
Διαμεσολάβηση σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, εάν κρίνει ότι η υπόθεση είναι
ακατάλληλη για διαμεσολάβηση ή εάν η διαδικασία έχει φτάσει σε αδιέξοδο.
Η διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον Διαμεσολαβητή σε
συνεννόηση με τα μέρη.
Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται
πρακτικά. Ο Διαμεσολαβητής επικοινωνεί και συναντάται στο πλαίσιο της
διαδικασίας με κάθε ένα από τα Μέρη. Πληροφορίες που αντλεί κατά τις επαφές

αυτές με το ένα Μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο Μέρος χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη του πρώτου.
Όλοι οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας, να
απέχουν από κάθε δήλωση περί υπαγωγής της διαφοράς τους στη Διαμεσολάβηση
και να τηρήσουν απόρρητο το περιεχόμενο της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να
καταλήξουν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του περιεχομένου της
εν λόγω συμφωνίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο
9 παρ. 3 του Ν. 3898/2010.
Οι συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση δεν εξετάζονται ως μάρτυρες και δεν
υποχρεούνται να προσκομίσουν σε τυχόν επακολουθούσες δίκες ή διαιτησίες
στοιχεία που προκύπτουν από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με
αυτήν, παρά μόνον εφόσον τούτο επιβάλλεται από κανόνες δημόσιας τάξης, κυρίως
για να εξασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να
θιγεί η σωματική ακεραιτότητα ή ψυχική υγεία προσώπου.

Άρθρο 7: Πρακτικό Διαμεσολάβησης
Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Διαμεσολαβητής θα συντάξει πρακτικό που θα
πρέπει να περιέχει το όνομα και το επώνυμό του, τον τόπο και το χρόνο της
διαμεσολάβησης, τα ονόματα και τα επώνυμα εκείνων που έλαβαν μέρος στη
διαδικασία της διαμεσολάβησης, τη συμφωνία για τη διαμεσολάβηση, με βάση την
οποία διεξήχθη η διαμεσολάβηση, την αιτία της διαφοράς και τη συμφωνία στην
οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη Διαμεσολάβηση ή τη διαπίστωση της αποτυχίας
της διαμεσολάβησης, περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό μπορεί να υπογραφεί
και μόνο από τον Διαμεσολαβητή αν τα Μέρη αρνούνται να το υπογράψουν.
Το πρακτικό αυτό θα υπογραφεί από τον Διαμεσολαβητή, τα Μέρη και τους
πληρεξούσιους Δικηγόρους τους. Το πρωτότυπο αυτού θα κατατεθεί, εφόσον ένα
τουλάχιστον των μερών το ζητήσει, με επιμέλεια του Διαμεσολαβητή στη γραμματεία
του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών στην περιφέρειας του οποίου θα διεξαχθεί
διεξήχθη η διαμεσολάβηση, θα καταβληθεί δε το σχετικό παράβολο υπέρ του
Δημοσίου, ύψους σήμερα εκατό ευρώ (100,00 €).
Από την κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου το πρακτικό διαμεσολάβησης,
εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεσθεί

αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2 εδ. γ’
Κ.Πολ.Δ.

Άρθρο 8: Αμοιβή Διαμεσολαβητή
Τα μέρη αναλαμβάνουν το κόστος της διεξαγωγής της Διαμεσολάβησης και την
αμοιβή του Διαμεσολαβητή κατ’ ισομοιρία, κάθε δε Μέρος αναλαμβάνει να καλύψει
τα δικά του δικαστικά έξοδα και την αμοιβή του/της πληρεξουσίου Δικηγόρου του.

Άρθρο 9: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε Δικαστήρια για
την επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με την παρούσα είναι αυτά των
Αθηνών.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, σε τέσσερα αντίτυπα, δύο εκ των
οποίων έλαβε ο Διαμεσολαβητής (ένα για το αρχείο του και ένα για να ενσωματωθεί
στο Πρακτικό Διαμεσολάβησης) και από ένα το κάθε Μέρος, το οποίο αφού
αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Τα Μέρη
Μέρος Α΄

Μέρος Β’

______________/___-___-______

______________/___-___-______

(Τόπος

/

Ημερομηνία)

(Τόπος

/

Ημερομηνία)

____________________

____________________

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

Ο Διαμεσολαβητής
______________/___-___-______
(Τόπος

/

Ημερομηνία)

____________________

(Υπογραφή)

Σέργιος Μαναράκης
(Αριθμός Μητρώου 018)

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι
Του Α΄ Μέρους

Του Β΄ Μέρους

______________/___-___-______

______________/___-___-______

(Τόπος

/

Ημερομηνία)

(Τόπος

/

Ημερομηνία)

____________________

____________________

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

