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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ με μεγάλη χαρά 

ανακοινώνει ότι η Ημερίδα για τη Διαμεσολάβηση, με θέμα 

«ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - Ο ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ», την οποία διοργάνωσε με τη στήριξη του Δήμου Αμαρουσίου, στην 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του Δήμου, την Τετάρτη 30 

Σεπτεμβρίου 2015, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Ήταν η έβδομη κατά σειρά και η πλέον επιτυχημένη Ημερίδα για τη 

Διαμεσολάβηση, που διοργάνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ εντός του έτους 2015, σε εφαρμογή της άποψής της ότι το 

πλέον πρόσφορο μέσο, για την επίτευξη του στόχου της διάδοσης του θεσμού της 

Διαμεσολάβησης, είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία με τους πολίτες μέσω της 

διοργάνωσης ενημερωτικών Ημερίδων στους Δήμους. 

Ο μεγάλος αριθμός, άνω των εκατό, των παρισταμένων, μεταξύ των 

οποίων γιατροί, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες, φοιτητές (Νομικής και άλλων 

Σχολών), αλλά και απλοί πολίτες, η προσοχή, με την οποία παρακολουθούσαν 

τόσο τις ομιλίες, όσο και την προσομοίωση Διαμεσολάβησης, που ακολούθησε, 

επιβεβαίωσαν την πεποίθησή μας ότι οι πολίτες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για 

τη Διαμεσολάβηση, όταν πληροφορηθούν καταλλήλως και επαρκώς για αυτή. 

Θερμότατα ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Αμαρουσίου και Πρόεδρο της 

ΚΕΔΕ, Ιατρό και Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κύριο Γεώργιο 

Πατούλη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της ΕΝΩΣΗΣ για τη 

διεξαγωγή της Ημερίδας στο Δήμο Αμαρουσίου και φρόντισε να μας παραχωρηθεί 
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η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο. Θερμότατα, επίσης 

θερμότατα ευχαριστούμε τις Υπεύθυνες Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου 

Αμαρουσίου, κυρία Αλεξάνδρα Μερτζανάκη και κυρία Έλενα Παπαντωνίου, οι 

οποίες υποστήριξαν απλόχερα την Ημερίδα συμβάλλοντας τα μέγιστα στην 

επιτυχία της, ενώ η κυρία Έλενα Παπαντωνίου μας τίμησε και με την παρουσία 

της καθόλη την διάρκεια της Ημερίδας. 

Χαιρετισμό εκ μέρους του κυρίου Δημάρχου Αμαρουσίου, ο οποίος 

προήδρευε εκείνη την ώρα συνεδρίασης της ΚΕΔΕ, απηύθυνε η Αντιδήμαρχος, 

κυρία Ρένα Χασιώτη, η οποία εκφράστηκε με ενθουσιασμό για τη Διαμεσολάβηση 

και την συμβολή της στην διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης. 

Θερμά ευχαριστούμε το μέλος της ΕΝΩΣΗΣ, κυρία Βασιλική Δεληστάθη, 

Δικηγόρο (PhD) και Διαμεσολαβήτρια, Διαπιστευμένη από το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το Κέντρο 

Διαμεσολάβησης Πειραιά και την Toolkit Company Ltd, και Εκπαιδεύτρια 

Διαμεσολαβητών Διαπιστευμένη από το International Mediation Center και το 

International Mediation Institute, για τις άοκνες προσπάθειές της για την 

επιτυχία της Ημερίδας αυτής.  

Μετά από τους χαιρετισμούς, που απηύθυναν ο Καθηγητής της Νομικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μέλος της Ακαδημίας 

Αθηνών και Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Λάμπρος Κοτσίρης, και η Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία 

Κατερίνα Κωτσάκη, άρχισε η παρουσίαση των Εισηγήσεων των ομιλητών, μετά 

και από την πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική αναφορά του Καθηγητή 

κυρίου Λάμπρου Κοτσίρη στις ρίζες της Διαμεσολάβησης, που βρίσκονται στην 

Ελληνική Μυθολογία και στην εξέλιξη και τα σημερινά δεδομένα της τόσο στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όσο και στα Ευρωπαϊκά Κράτη, αλλά και 

στην Ελλάδα. 



Στα πλαίσια της Εισήγησής της η κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, Νομικός, 

Διαμεσολαβήτρια Διαπιστευμένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το Chartered Institute of Arbitrators of 

London, (MCIArb) και Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών Κέντρο 

Διαμεσολάβησης Πειραιώς και την TOOLKIT COMPANY, προέβη σε μια γενική 

Εισαγωγή στη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις κατά το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο, εξέθεσε τις Βασικές Αρχές που την διέπουν, 

τις προοπτικές της και τα προτερήματα και οφέλη που μπορούν αποκομίσουν 

εκείνοι που προσφεύγουν σε αυτόν τον Εναλλακτικό Τρόπο Επίλυσης Διαφορών, 

για τη διευθέτηση των διαφορών τους, τον ρόλο και τις δεξιότητες του 

Διαμεσολαβητή, ο οποίος δεν εκδίδει απόφαση, αλλά διευκολύνει τους 

ενδιαφερόμενους στο να εντοπίσουν τα πραγματικά συμφέροντά τους και να 

βρουν εκείνοι οι ίδιοι την λύση, που τους εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά, καθώς 

και στην δυνατότητα εκτέλεσης του συμφωνητικού των ενδιαφερομένων -εάν 

προκύψει- με τον ίδιο τρόπο, που εκτελείται μια δικαστική απόφαση. 

Ακολούθησε η Εισήγηση της κυρίας Βασιλικής Δεληστάθη, η οποία 

ανέπτυξε το πολύ σημαντικό θέμα: «Η Διαμεσολάβηση στις οικογενειακές 

διαφορές. Ποιες μπορούν να υπαχθούν και πότε;» καταδεικνύοντας την μεγάλη 

αποτελεσματικότητα του θεσμού σε αυτού του είδους τις υποθέσεις. Αναφέρθηκε 

μάλιστα στα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της διαμεσολάβησης στον ψυχισμό 

των παιδιών, των πραγματικών θυμάτων των οικογενειακών διενέξεων, 

τονίζοντας την εντυπωσιακή μεταστροφή της στάσης των μερών (των γονέων) 

μετά το πέρας της διαδικασίας και τη θεαματική βελτίωση των σχέσεων τους με 

τα παιδιά τους. 

Τις Εισηγήσεις έκλεισε η κυρία Μαριάννα Τσιάλα, Δικηγόρος Αθηνών και 

Διαμεσολαβήτρια, Διαπιστευμένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 

στο Ιατρικό Δίκαιο και τη Βιοηθική (LL.M. in Medical Law and Bioethics) από το 

(Queen Mary University of London), η οποία μίλησε για το εξαιρετικά ενδιαφέρον 



θέμα του εάν και πότε ενδείκνυται η υπαγωγή μιας υπόθεσης ιατρικής διαφοράς 

στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης. 

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας, παρουσιάστηκε Προσομοίωση 

Διαμεσολάβησης σε ιατρική διαφορά. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες σε 

αυτήν και συγκεκριμένα η κυρία Χριστίνα Σαραντοπούλου στον ρόλο της 

Διαμεσολαβήτριας, ο κύριος Χρήστος Παπασιδέρης, ο κύριος Γιάννης Νεραντζής, 

η κυρία Μαριάννα Τσιάλα και ο κύριος Σέργιος Μαναράκης στο ρόλο των μερών 

είναι Διαμεσολαβητές Διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θερμότατα ευχαριστούμε τις επιχειρηματίες 

κυρία Άννα Δακτυλίδη και Κατερίνα Ντεληγιώργη, οι οποίες ανέλαβαν και 

εκείνες ρόλους και συνέβαλαν με τη συμμετοχή στους στην επιτυχία της 

προσομοίωσης, την παρουσίαση της οποίας σχολίασε, με εμπεριστατωμένο τρόπο, 

η κυρία Βασιλική Δεληστάθη, η οποία με τις εύστοχες επισημάνσεις της συνέδεσε 

για τους παρευρισκόμενους τα τεκταινόμενα στην Προσομοίωση με όσα είχαν 

προηγουμένως ακούσει από τους Εισηγητές, επεξηγώντας, μετά από κάθε φάση 

της διαδικασίας, την πρόοδο που είχε γίνει και τις τεχνικές που η 

Διαμεσολαβήτρια είχε εφαρμόσει επιτυχώς, καθώς και την στάση των δικηγόρων 

παραστατών των μερών, η παρουσία των οποίων στην Διαδικασία της 

Διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική κατά τον Ελληνικό Νόμο. 

Όλους τους ανωτέρω θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς, διότι 

συνέβαλαν καθοριστικά στην αξιοσημείωτη επιτυχία που γνώρισε και αυτή η 

Ημερίδα. 

Στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

και, ειδικότερα το Τμήμα  Diploma in Negotiation, που έχει δημιουργήσει ο 

Καθηγητής κύριος Ανδρέας Νικολόπουλος. 

Η εκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε ολόκληρη, με φροντίδα του φωτογράφου 

και φωτορεπόρτερ κύριου Δημήτρη Καρβουντζή. Σύντομα το βίντεο θα "ανέβει" 

στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

(www.eledi.gr) και στο YouTube, και θα είναι στην διάθεση όλων. 
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Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015 

Κατερίνα Κωτσάκη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 


