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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 εκδήλωση τους, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 30η 

Νοεμβρίου 2020, στα πλαίσια της οποίας έγινε η δωδέκατη Διάλεξη των Κύκλων Διαλέξεων 

για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. 

 

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ,  κυρία 

Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε την κ. Αντωνια Κιάτου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω 

Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη 

Διαπραγματεύτρια από την Academy of Professional Negotiators Inc., Μέλος της Ε.Ε.Δ., του 

Σ.Ε.ΔΙ, του Κέντρου Διαμεσολάβησης του ΕΒΕΑ και του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., η οποία έκανε μια 

ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα Διάλεξη με θεματική: 

 

«Διαμεσολάβηση και Διαπραγμάτευση:  
Διαφορές και Οριοθέτηση των δύο Διαδικασιών» 

 

H κ. Αντωνία Κιάτου ανέδειξε, με γλαφυρο, εύληπτο και τεκμηριωμένο τρόπο τις διαφορές της 

Διαμεσολάβησης σε σχέση με τη Διαπραγμάτευση, την οποία πραγματοποιούν εξωδικαστικά οι 

πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών πριν την προσφυγή στο Δικαστήριο. Η ομιλήτρια τόνισε 

ότι οι δυο διαδικασίες συχνά συγχέονται, γι’αυτό  είναι αναγκαία η πληροφόρηση των πολιτών, 

αλλά συχνά και των δικηγόρων, ιδιως όσων δεν είναι Διαμεσολαβητές, σχετικά με τις 

θεμελιώδεις αρχές, που διέπουν τις δυο διαδικασίες και τα αποτελέσματα κάθε μιας προκειμένου 

να γίνουν ανάγλυφες οι διαφορές τους σε όλα τα επίπεδα. 

  

H κ. Αντωνία Κιάτου μοιράστηκε την εμπειρία της από ΥΑΣ και Διαμεσολαβήσεις, στις οποίες 

έχει συμμετάσχει και κατέρριψε το επιχείρημα πολλών Δικηγόρων, που δεν γνωρίζουν 

επαρκώς την Διαμεσολάβηση, ότι « αφού οι ίδιοι δεν κατάφεραν να λύσουν εξωδικαστικά τις 
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υποθέσεις, τότε αυτές δεν έχουν τύχη ούτε στη Διαμεσολάβηση και κακώς υπάγονται σε ΥΑΣ», 

εστιάζοντας και πάλι στις θεμελιώδεις διαφορές των δύο διαδικασιών. 

 

Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με πολλά και σημαντικά θεμάτων νομικού και πρακτικού 

ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων και το περιεχόμενο της συμφωνίας, που ενδέχεται να 

επιτευχθεί μέσω Διαμεσολάβησης. Η συζήτηση έδωσε τροφή για σκέψη για μια σειρά από 

ζητήματα, κυρίως σχετικά με το θέμα της εκτελεστότητας του σχετικού συμφωνητικού . 

 

Άλλη μια φορά ευχαριστούμε θερμότατα την κ. Αντωνία Κιάτου και εκ μέρους της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή 

που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική Διάλεξη. 

  

Προτείνουμε σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την 

Διάλεξη, να δουν το σχετικό video, που έχουμε αναρτήσει στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο F/B. 

 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020 
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