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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 14η 

Δεκεμβρίου 2020, στα πλαίσια της οποίας έγινε η δέκατη τέταρτη 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 τον κ. Γεώργιο Ορφανίδη, Δικηγόρο παρ’ Αρείω 

Πάγω,  Τακτικό Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». 

Στην συνεχεια, τον κ. Γεώργιο Ορφανίδη καλοσωρίσε και ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία 

του στην εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ, κύριος Νικόλας Κανελλόπουλος, ο 

οποίος εξήρε την υποστήριξη του κ. Ορφανίδη στη Διαμεσολάβηση και το σημαντικό ρόλο του 

στη  σταδιακή εδραίωσή της στην πράξη. 

Ακολούθως, ο κ. Γεώργιος Ορφανίδης έκανε μια ιδιαιτέρως εμπεριστατωμένη Διάλεξη με 

θεματική: 

«Συμφωνίες για την υπαγωγή υποθέσεων σε Διαμεσολάβηση» 

Ο κ. Γεώργιος Ορφανίδης, αφού αναφέρθηκε στην ιστορική εξέλιξη του θεσμού της 

Διαμεσολάβησης, εμβαθύνοντας στις διατάξεις των τριών Νόμων για την Διαμεσολαβηση, που 

έχουν μέχρι τώρα τεθεί σε ισχύ στην Ελλάδα, δηλαδή των διατάξεων  του Νόμου 3898/2010, 

των άρθρων 178 μέχρι 206 του Νόμου 4512/2018 και του Νόμου 4640/ 2019 σχετικά με  τη 

Ρήτρα Διαμεσολάβησης, ανέλυσε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής, διακρίνοντάς την από τη 

Ρήτρα Διαιτησίας και έδωσε έμφαση στην διατύπωση των νομοθετικών διατάξεων,που συχνά 

την καθιστούν ανενεργό. Ο ομιλητής αναφέρθηκε, επίσης, στο άρθρο 6 του Νόμου 4640/2019, 

που προβλέπει Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης και στις περιπτώσεις στις 

οποίες η διαφορά απορρέει από σύμβαση, στην οποία περιλαμβάνεται και παραμένει σε ισχύ 

Ρήτρα Διαμεσολάβησης, επισημαίνοντας ότι στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιας ρήτρας, νομική 
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βάση της ΥΑΣ δεν είναι ο Νόμος, αλλά η ίδια η ρήτρα, η οποία μάλιστα οδηγεί –ή πρέπει να 

οδηγεί– σε εκούσια Διαμεσολαβηση  και όχι απλά σε ΥΑΣ. 

Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με πολλά και σημαντικά θέματα, νομικού αλλά και 

πρακτικού ενδιαφέροντος, όπως το ζήτημα των συνεπειών της μη υπαγωγής διαφοράς στη 

Διαμεσολάβηση παρά την ύπαρξη σχετικής ρήτρας, το ενδεχόμενο  να προβλέπεται στο λεκτικό 

της ρήτρας Διαμεσολάβησης, η δυνατότητα υπαναχώρησης από την υποχρέωση  προσφυγής 

στην Διαμεσολαβηση προκειμένου να διαφυλάσσεται ο εκούσιος χαρακτήρας της, πέραν της 

δυνατότητας των ενδιαφερομένων να αποχωρούν οποτεδήποτε από την διαδικασία, όπως 

προβλέπουν στα πρότυπα Ρητρών Διαμεσολάβησης, που εκπονούν τα Τμήματα 

Διαμεσολάβησης Διεθνών  Οργανισμών, καθώς και αναφορικά με πολλά άλλα ζητήματα, τα 

οποία είχαν ως αποτέλεσμα έναν πολύ ενδιαφέροντα και δημιουργικό διάλογο μεταξύ του 

ομιλητή και των συμμετεχόντων. 

Μετά το πέρας της Διάλεξης και αφού ευχαρίστησε και πάλι τον καθηγητή, κύριο Γεώργιο 

Ορφανίδη, ο κυριος Νικόλας Κανελλόπουλος, ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως την πρόσφατη 

υπογραφή μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του ΟΠΕΜΕΔ τριετούς σύμβασης 

αντικείμενο της οποίας είναι η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου με βασικό άξονα την 

εκπαίδευση οσο το δυνατόν περισσότερων δικηγόρων της χώρας μας ως νομικών παραστατών 

των μερών στις διαδικασίες Διαμεσολάβησης. 

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμότατα τον κ. Γεώργιο Ορφανίδη και εκ μέρους της 

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

που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη Διάλεξη, η οποία 

διατήρησε  αμείωτο το ενδιαφέρον όσων την παρακολούθησαν, από την αρχή μέχρι το τέλος. 

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. 

Με τη διάλεξη αυτή ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ο Πρώτος Κύκλος των Κύκλων 

Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση. Ο Δεύτερος Κύκλος θα ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου με, 

επίσης, πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ομιλίες,για τις οποίες θα δημοσιευθούν προσεχώς 

σχετικές Ανακοινώσεις  

 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020 
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