


Καθημερινά  
προκύπτουν  

χιλιάδες διαφορές  
που πρέπει  

με κάποιον τρόπο  
να επιλυθούν



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

 

για να τελεσιδικήσει  
μια υπόθεση  

στα ελληνικά δικαστήρια  

χρειάζονται κατά μέσο όρο

 

ημέρες;1580



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

η ελληνική νομοθεσία  

προβλέπει για όλες σχεδόν  

τις ιδιωτικές διαφορές  

τη δυνατότητα  
εξωδικαστικής 
τους επίλυσης  

και μάλιστα με αποτέλεσμα  

που μπορεί να είναι 

ισοδύναμο  
με αυτό μιας δικαστικής διαδικασίας;



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

χρησιμοποιώντας  

την εξωδικαστική διαδικασία  
ο χρόνος που θα χρειαστεί  

για την επίλυση μιας διαφοράς  

μπορεί να είναι μόνο  

λίγες ώρες ή μέρες;

90%
των υποθέσεων  
επιτυγχάνεται 
συμφωνία!στο



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

το ADR point είναι το  

μοναδικό  
ιδιωτικό Κέντρο Εναλλακτικής  

& Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών  

στην Ελλάδα  
και από τα λίγα στην Ευρώπη  

που σας παρέχει διαδικασίες επίλυσης για  

όλα τα είδη των διαφορών;



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

με τη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  
του ADR point  

μπορείτε να επιλύσετε απλά,  
γρήγορα και με χαμηλό κόστος  

εταιρικές, εργασιακές, ασφαλιστικές,  

τραπεζικές, περιουσιακές, κληρονομικές,  

οικονομικές, οικογενειακές, ιατρικές  

και άλλες διαφορές που έχετε με τρίτους;



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

το ADR point  
μπορεί να σας εκπροσωπήσει  

στις διαπραγματεύσεις
που κάνετε με τρίτους  

είτε αυτές αφορούν  

στην επίλυση μιας διαφοράς  

ή στο «κλείσιμο»  

μιας συμφωνίας; 



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

το ADR point αποτελεί  

επίσημο φορέα της χώρας  
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

μέσω του οποίου μπορούν 

να επιλυθούν χιλιάδες καθημερινές  

καταναλωτικές διαφορές 

με τρόπο έξυπνο, γρήγορο και απλό  

και με λύσεις που συμφέρουν 

και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις; 



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

το ADR point χρησιμοποιεί  
σε όλο και περισσότερες διαφορές  

την  ηλεκτρονική επίλυση 
διαθέτοντας τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες  

και εφαρμογές και εξασφαλίζοντας χρόνο,  

ευκολία και τεχνολογική ουδετερότητα  

στα μέρη μιας διαφοράς;



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

το ADR point διαθέτει  
ειδικό τμήμα που ασχολείται  

με  διασυνοριακές διαφορές 

το οποίο περιλαμβάνει δίκτυο συνεργατών  

και φορέων επίλυσης  

σε πολλές χώρες; 



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

το ADR point παρέχει  
σε επιχειρήσεις & οργανισμούς  

προγράμματα κάλυψης  
για την Εναλλακτική & Ηλεκτρονική  

Επίλυση Διαφορών που έχουν με τρίτους;



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

μπορείτε να υποβάλετε στο ADR point  
τη διαφορά που έχετε με κάποιον τρίτο  

και όλες οι συνεννοήσεις & συναντήσεις  

πριν την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης  

να είναι εντελώς δωρεάν;



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ πως

το ADR point  

διαθέτει σημεία επίλυσης  

σε όλη την Ελλάδα  
και λειτουργεί ηλεκτρονικά  

όλο το 24ωρο;



Τώρα που 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ,

είναι τόσο απλό να κάνετε το πρώτο βήμα  

και να βρείτε τη λύση στο ADR point! 

Εδώ που 

Λύνουμε καθημερινά...  
καθημερινές διαφορές!



T: 2310 510005
F: 2310 512612 

info@adrpoint.gr
www.adrpoint.gr

Το ADR point έχει την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής, είναι 
Επίσημος Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών 
κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την 
Οδηγία 2013/11/EE και φορέας επίλυσης της  Ευρωπαϊκής 
Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών.


