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Αθήνα, 10-9-2018
Α.Π.: 3372/11-9-2018
Προς:
Τα μέλη της Ενιαίας Ομοσπονδίας
Βιοτεχνών Επισκευαστών
Αυτοκινήτων Μηχανημάτων και
Μοτοσυκλετών (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.).

Θέμα: Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση.
Αξιότιμα Μέλη,
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών
υπηρεσιών του προς τα Μέλη, με διαρκή ενημέρωση και στοχευμένη υποστήριξη
σε κλαδικά και επιχειρηματικά θέματα,
Σας προσκαλεί, σε ενημερωτική εκδήλωση - συνάντηση, την Τετάρτη, 19
Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου
(Ακαδημίας 18 – 1ος όροφος), με θέμα:
«Εφαρμογή υποχρεωτικού προσταδίου Διαμεσολάβησης (του νόμου 4512/2018)
στις υποθέσεις διεκδίκησης των αμοιβών των επαγγελματιών του κλάδου έναντι
Ασφαλιστικών Εταιριών και λοιπών εμπλεκομένων».

1. Αναλυτικά για το περιεχόμενο της συνάντησης:
Σε συνέχεια της επιτυχημένης εφαρμογής και στην Ελλάδα, του θεσμού της
Διαμεσολάβησης, που εφαρμόζεται επί πολλά χρόνια πανευρωπαϊκά, για την επίλυση
ιδιωτικών διαφορών (ν. 3898/2010) καθώς και του πρόσφατου ελληνικού νόμου (ν.
4512/2018) που καθιερώνει ως υποχρεωτικό προστάδιο τη Διαμεσολάβηση στις
υποθέσεις διεκδίκησης των αμοιβών διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών,
μεταξύ των οποίων και αυτές του κλάδου σας (που θα ισχύσει από τις
18/10/2018), θεωρούμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε την εμπεριστατωμένη
πληροφόρηση και εξειδικευμένη καθοδήγηση, για το νέο καθεστώς, που σας
αφορά άμεσα.
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2. Τι είναι η Διαμεσολάβηση συνοπτικά και γιατί σας αφορά, με ρητή διάταξη
νόμου:
Συνοπτικά, η Διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των
ιδιωτικών διαφορών. Σε αυτή, τα μέρη μίας διαφοράς και οι δικηγόροι τους,
διαπραγματεύονται μία κοινά αποδεκτή λύση στη διαφορά τους, με τη βοήθεια ενός
ουδέτερου τρίτου, ειδικού στην ψυχολογία, τις διαπραγματεύσεις και το Δίκαιο, του
Διαμεσολαβητή, από ειδικό κατάλογο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η διαδικασία είναι σύντομη, απόρρητη και πολύ πιο οικονομική, από μία δικαστική
διαδικασία. Η συμφωνία που προκύπτει από αυτή (και λέγεται «πρακτικό επιτυχούς
διαμεσολάβησης») έχει την ίδια δεσμευτική ισχύ, με δικαστική απόφαση ή διαταγή
πληρωμής (αυτή που νομικά λέγεται «εκτελεστότητα»). Δηλαδή, αν κάποιος που
υπέγραψε τη συμφωνία, προσπαθήσει μετά να την αθετήσει, ο άλλος που τη
συνυπέγραψε μπορεί άμεσα να προβεί σε μέτρα εκτέλεσης σε βάρος του, χωρίς να
χρειάζεται να ξανακάνει δικαστικές διαδικασίες. Με τη Διαμεσολάβηση πετυχαίνεις
τελικό και δεσμευτικό αποτέλεσμα.
Η διαδικασία είναι εθελοντική και κανείς δεν υποχρεώνεται να βρει λύση στη
Διαμεσολάβηση αν δεν θέλει. Όμως, με τον προαναφερόμενο πρόσφατο νόμο,
υποχρεώνεται να ενημερωθεί για αυτήν και να συναντήσει την άλλη πλευρά και το
Διαμεσολαβητή σε μία συνάντηση ενημέρωσης. Αν μάλιστα δεν προσέλθει σε αυτή
τη διαδικασία, αλλά ασκήσει αγωγή κατά της άλλης πλευράς στα δικαστήρια, η
αγωγή του θα απορριφθεί και θα του επιβληθεί και χρηματικό πρόστιμο.
Με ποσοστά επιτυχίας άνω του 75%, όσοι πραγματοποιήσουν Διαμεσολάβηση με
την άλλη πλευρά με την οποία έχουν διαφορά, έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα να
βρουν λύση στο πρόβλημά τους.

3. Ποιες πρακτικές πληροφορίες θα σας δοθούν στην ενημερωτική εκδήλωση:
Στην προγραμματιζόμενη συνάντηση, θα συζητηθούν πρακτικά θέματα, με
επεξήγηση των βημάτων της Διαμεσολάβησης και περιπτωσιολογία από την Ελλάδα,
πώς εφαρμόζεται δηλαδή, το νέο νομοθετικό πλαίσιο και γιατί διευκολύνει τους
επαγγελματίες να διεκδικήσουν τις αμοιβές τους.
Το Β.Ε.Α., έχοντας από χρόνια διαπιστώσει την ανάγκη αξιοποίησης των νέων
θεσμών, όπως η Διαμεσολάβηση, για τη σύντομη είσπραξη των απαιτήσεων των
ελλήνων επιχειρηματιών και επαγγελματιών και πρωτίστως των μελών του,
λειτουργεί «Κέντρο Διαμεσολάβησης» στην έδρα του (Ακαδημίας 18 Αθήνα – 4ος
όροφος / τηλ. 210.36.80.736 / e-mail: infodiam@acsmi.gr / ιστοσελίδα: www.diamacsmi.gr). Στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α. πραγματοποιούνται τακτικά
επιτυχείς διαμεσολαβήσεις από το έμπειρο προσωπικό του, που καθοδηγεί τους
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ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και δικηγόρους και παρέχονται καθημερινά, υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες συμβουλευτικής στις επιχειρήσεις.
Στη συζήτηση θα παρευρίσκεται ο Διευθυντής του Κέντρου Διαμεσολάβησης του
Β.Ε.Α., διακεκριμένος Διαμεσολαβητής - Δικηγόρος κ. Σπύρος Αντωνέλος, για να
δώσει πρακτικά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής της Διαμεσολάβησης από την
Ελλάδα και να εξηγήσει την αποτελεσματική εφαρμογή της, στις υποθέσεις αμοιβών
των μελών σας.
Μετά τη συνοπτική παρουσίαση της Διαμεσολάβησης γενικά και της ειδικής
εφαρμογής της στις υποθέσεις των μελών σας, από τον κύριο Αντωνέλο, θα
ακολουθήσει συζήτηση με το παρευρισκόμενο κοινό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Γεν. Γραμματέας
Βασ. Λιαμέτης

Ο Πρόεδρος
Π. Ραβάνης

