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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, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 8η Φεβρουαρίου  

2021, στα πλαίσια της οποίας έγινε η  τέταρτη  Διάλεξη του Δεύτερου Κύκλου 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 ομιλήτρια ,κυρία Έλενα Κολτσάκη ,  

Δικηγόρο, Διαμεσολαβήτρια , Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΑΚΚΕΔ  

Προμηθέας,   Γραμματέα στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή  τουΠαγκόσμιου Πάνελ  

Διαμεσολαβητών του γραφείου Ombudsman των Ηνωμένων  

Εθνών, Ειδική Σύμβουλο στη Διαμεσολάβηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης –  

CEPEJ, η οποία έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφερουσα Διάλεξη ,με θεματική :  

 

                                                      «20 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την  

Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης»  
 

 

 

Η κυρία Έλενα Κολτσάκη ,με εμπεριστατωμένο , αλλά και γλαφυρό  τρόπο ,απαύγασμα της 

επιστημονικής της κατάρτισης ,αλλά και της εμπειρίας της ,απάντησε σε είκοσι ερωτήσεις ,τις 

οποιες η ίδια είχε επιλέξει ως τις πιο προσφορές να δώσουν απαντήσεις σε θέματα ,που  

κατέγραψε ότι απασχολούν τους διαμεσολαβητές στην καθημερινότητα τους ,σχετικά – κατά 

κύριο  λόγο- με την διεξαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίασης Διαμεσολάβησης, 

όπως την εισήγαγε ο Νόμος 4640/2019. 

  

Η ομιλήτρια υπογράμμισε ότι  είναι καθοριστικής σημασίας να μην εστιάζουν  οι 

Διαμεσολαβητές αποκλειστικά   στα πρακτικά θέματα ,που προκύπτουν κατά την εφαρμογή  της 
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διαδικασίας της ΥΑΣ – χωρίς να  παραγνωρίζουν, βεβαίως , την σημασία τους – αλλά  να 

εμβαθύνουν στην ουσιαστική  φύση της και στον πραγματικό στόχο της,  που δεν είναι μόνο  η 

ενημέρωση των συμμετεχόντων σε αυτήν, σχετικά με την Διαμεσολάβηση,τις Αρχές και τα 

πλεονεκτήματα της ,αλλά κυρίως να επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν έμπρακτα 

την Διαμεσολάβηση και να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν την διαδικασία της ,για  να 

επιδιώξουν την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους .Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος 

της ΥΑΣ ,η οποία δεν αποτελεί  ούτε μια προκαταρκτική δικονομική πράξη ,ούτε ένα τυπικά 

διαδικαστικό  προαπαιτούμενο ,αλλά  έναρξη της Διαμεσολάβησης ,με σκοπό να οδηγηθούν τα 

μέρη – έχοντας αντιληφθεί πλήρως τα πλεονεκτήματα της – να προχωρήσουν σε υπογραφή 

συμφωνητικού υπαγωγής  της διαφοράς τους  σε εκούσια Διαμεσολάβηση.\ 

 

Η κυρία Έλενα Κολτσάκη παρέπεμψε στη Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ,που έχει συστήσει η 

Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικσιοσυνης- ,όπως είχε ανακοινώσει η 

κυρία Κατερίνα Κωτσάκη πριν από την έναρξη της Διάλεξης - στην οποία οι Διαμεσολαβητές 

μπορούν να υποβάλλουν  εγγράφως ερωτήματα σχετικά με τα θέματα ,που τους απασχολούν  

για την  διεξαγωγή της ΥΑΣ ,προκειμένου να λαμβάνουν απαντήσεις με τις γνώμες επίσημου 

οργάνου , αποφεύγοντας μεταξύ τους συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ,που συχνά 

δημιουργούν -χωρίς πρόθεση  – σύγχυση .      

 

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και τέθηκαν ουσασικές  ερωτήσεις από όσες και  όσους 

παρακολουθούσαν την Διάλεξη ,στις οποίες η ομιλήτρια απάντησε πρόθυμα  δίνοντας  

ξεκάθαρες  απαντήσεις συνοδευόμενες από  βιωματικά  παραδείγματα.  

 

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμότατα την κυρία Έλενα Κολτσάκη   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. 

 

Προτείνομε  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,  9 Φεβρουαρίου  2021 
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