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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ- ΟΠΕΜΕΔ ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωσή τους, η 

οποία έλαβε χώρα την 14η Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της οποίας έγινε η πρώτη Διάλεξη του 

πρώτου Κύκλου των Κύκλων Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με 

επιτυχία. 

Συντονιστής ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ κ. Νικόλας Κανελλόπουλος ο οποίος, αφού 

έκανε αναφορά στο έργο της ΕΕΔ και του ΟΠΕΜΕΔ για τη στήριξη και την διάδοση της 

Διαμεσολάβησης, καλωσόρισε τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα ο οποίος τίμησε 

την εκδήλωση με την παρουσία του, ευχαριστώντας τον για το έργο του, τις αποφάσεις και τις 

ενέργειές του, που έχουν ως αποτέλεσμα να έχει ήδη αλλάξει το κλίμα για την Διαμεσολάβηση, 

έτσι ώστε τα θετικά αποτελέσματά της για ολόκληρη την κοινωνία να γίνονται όλο και πιο 

αντιληπτά από τους πολίτες και να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός εκείνων που, πλέον, διάκεινται 

ευνοϊκά προς τον Εναλλακτικό αυτόν Τρόπο Επίλυσης Διαφορών . 

Στη συνέχεια, τον Υπουργό Δικαιοσύνης καλωσόρισε και ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία του 

στην εκδήλωση η Πρόεδρος της ΕΕΔ κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία εξήρε το έργο του, την 

αγάπη και το ειλικρινές ενδιαφέρον του για την Διαμεσολάβηση, την αποφασιστικότητα και τον 

δυναμισμό του, που ως αποτέλεσμα είχαν τον Νόμο 4640 / 2019, ο οποίος είναι πλέον το εργαλείο 

του νομικού κόσμου για να εδραιώσει την Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα. 

Την Διάλεξή της, με θέμα: 

«Οι ρίζες της Διαμεσολάβησης, η εξέλιξη της από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ο Νόμος 

4640/2019 και, ειδικότερα, οι διατάξεις του περί Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας – ΥΑΣ και 

περί Ρήτρας Διαμεσολάβησης» 

η κυρία Κατερίνα Κωτσάκη αφιέρωσε στον αείμνηστο καθηγητή Λάμπρο Κοτσίρη και με συγκίνηση 

αναφέρθηκε στην αδιάλειπτη στήριξή του στην ΕΕΔ και προσωπικά στην ίδια, με την παρουσία του 

σε όλες τις εκδηλώσεις της ΕΕΔ, την εμψύχωση που παρείχε ανελλιπώς, ιδίως σε αντίξοες 

συνθήκες, υπενθυμίζοντας ότι «Ο αετός για να πετάξει χρειάζεται δυνατό αντίθετο άνεμο». 
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