
Προς  

Παρασκευά Γ. Βυλλιώτη 

Δικηγόρος – Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή (ΑΜ 153/0713 )  

Οικονομολόγο         

Add. Επαμεινώνδα 38, Θήβα  

Τ.  22620 89515 

Μ.  693 4173 100 

F.  22620 28550  

m. villiotisp@hotmail.com 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

 

Από  

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

Ως πληρεξουσίου δικηγόρου τ.. ………………………………………………………………………………… 

 

η/και από 

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

Ως πληρεξουσίου δικηγόρου τ…. ……………………………………………………………………………… 

 

Δια της παρούσης μου/ας, αιτούμαι/μεθα να εισαχθεί η ως κατωτέρω 

περιγραφόμενη διαφορά σε Διαμεσολάβηση,  σε τόπο και χρόνο που θα 

συναποφασιστεί από όλα τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην Διαμεσολάβηση, 

κατόπιν των απαραίτητων επικοινωνιών και προετοιμασιών.  
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Η παρούσα επιστολή, διασφαλίζεται πλήρως από την αρχή απορρήτου, που διέπει 

την Διαμεσολάβηση σε κάθε επίπεδο.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΩΝ 

 

 

Μέρος Α  

Όνομα/νο - Επωνυμία εταιρίας : ……………………………………………………………………………… 

Κατοικία / Έδρα εταιρίας:………………………………………………………………………………………….. 

Στοιχεία Επικοινωνίας : τηλ:………………………………. ,  mail: …………………………………………. 

Ονομα/νο αντιπροσώπου εταιρείας:…………………………………………………………………………. 

 

Πληρεξούσιος Δικηγόρος μέρους Α  

Όνομ/νο:…………………………………………………………………………... ΑΜ ΔΣ.. :………………….. 

Διευθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: ………………………………. Mail:……………………………………………. 
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Μέρος Β  

 

Όνομα/νο - Επωνυμία εταιρίας : ………………………………………………………..……………………. 

Κατοικία / Έδρα εταιρίας:………………………………………………………………………………………….. 

Στοιχεία Επικοινωνίας : τηλ:………………………………. ,  mail: …………………………………………. 

Ονομα/νο αντιπροσώπου εταιρείας:…………………………………………………………………………. 

 

 

 

Πληρεξούσιος Δικηγόρος μέρους Β  

Όνομ/νο:……………………………………………………………………………….. ΑΜ ΔΣ.. :………………….. 

Διευθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: ………………………………. Mail:……………………………………………. 
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Σύντομη Περιγραφή της Διαφοράς 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Αιτούμενος Τόπος και Χρόνος Διαμεσολάβησης  

 

-Σε χώρο και τόπο,  κατόπιν προτάσεως του Διαμεσολαβητή, ύστερα από συμφωνία  

και με τα δυο μέρη της διαφοράς :     

ΝΑΙ ….       ΌΧΙ ….  

 

 

-Σε χώρο και τόπο, που προτείνει το μέρος Α  

 ΝΑΙ …      ΟΧΙ …  

Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ο τόπος και χρόνος που προτείνεται είναι 

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

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

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

......................................................................................................................................... 

 

-Σε χώρο και τόπο, που προτείνει το μέρος Β 

 ΝΑΙ …      ΟΧΙ …  

Σε περίπτωση θετικής απάντησης, ο τόπος και χρόνος που προτείνεται είναι 

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

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

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

......................................................................................................................................... 
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Δια της παρούσης μας, σας ενημερώνουμε πως σας έχουμε επιλέξει από τον 

Δημόσιο Κατάλογο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

προκειμένου να υπαγάγουμε την υπόθεση μας στη διαδικασία της 

Διαμεσολάβησης. Παρακαλώ, όπως ενεργήσετε αναλόγως, προκειμένου να μας 

ενημερώσετε για τον θεσμό, τη διαδικασία, το σύμφωνο υπαγωγής σε 

Διαμεσολάβηση και εν τέλει να επιλεγεί ο κατάλληλος τόπος και χρόνος επίτευξης 

διαμεσολάβησης κατόπιν κοινής συμφωνίας από όλους τους συμμετέχοντες.   

 

Άλλως και εφόσον δεν έχει ήδη συμφωνηθεί, δια της παρούσης μου, εμού 

του Μέρους …, νομίμως εκ/νου από τ… ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο μου, 

παρακαλείσθε όπως διαβιβάσετε (με mail ή FAX) στο αντισυμβαλλόμενο μέρος της 

διαφοράς,  αντίγραφο της εν λόγω αίτησης διαμεσολάβησης και επικοινωνήσετε με 

τ… ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο του Μέρους …., προκειμένου να επιτευχθεί μια 

πρώτη επαφή, κατόπιν της δική σας διαμεσολάβησης, ούτως ώστε να αναζητηθεί το 

ενδεχόμενο εισαγωγής της υπόθεσης στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.  

Υπό την προϋπόθεση ότι το άλλο μέρος αποδεχθεί την εισαγωγή της 

υπόθεσης στη Διαμεσολάβηση, παρακαλώ, όπως ενεργήσετε αναλόγως, 

προκειμένου να μας ενημερώσετε για τον θεσμό, τη διαδικασία, το σύμφωνο 

υπαγωγής σε Διαμεσολάβηση και εν τέλει να επιλεγεί ο κατάλληλος τόπος και 

χρόνος επίτευξης διαμεσολάβησης κατόπιν κοινής συμφωνίας με όλους τους 

συμμετέχοντες.  

Η παρούσα, σε κάθε περίπτωση είναι απολύτως απόρρητη, υπόκεινται 

στους κανόνες της Διαμεσολάβησης, ΔΕΝ επηρεάζει σε κανένα επίπεδο την 

διαφορά (προθεσμία, παραγραφή), ΔΕΝ έχει κανένα δεσμευτικό χαρακτήρα, και 

ΔΕΝ δύναται να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή αρμόδια αρχή, 

καθόσον είναι μια επιστολή απολύτως ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ, προκειμένου να 

αναζητηθεί το ενδεχόμενο εισαγωγής της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση.  
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…………….. , …/…/…… 

 

Τ…  Μέρ…        … πληρεξούσι…   Δικηγόρ…   

 

 

Α          …………………………………………...  α           ……………………………………………. 

 

 

Β          ……………………………………………  β ……………………………………………  
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