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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 5η Απριλίου 

2021, στα πλαίσια της οποίας έγινε η δέκατη Διάλεξη του Δεύτερου Κύκλου Διαλέξεων για τη 

Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. 

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία 

Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε τον ομιλητή, κύριο Χάρη Μεϊδάνη, Δικηγόρο 

Αθηνών, Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, Διαιτητή ,Fellow του Chartered Institute of 

Arbitrators του Λονδίνου, Μέλος του Βρετανικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Συγκριτικού 

Δικαίου, του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στην Ελλάδα, του Institute of World 

Business Law του ICC, του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 

Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και αν. Μέλος του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), με θεματική: 

 

«Η Διαμεσολάβηση ως αναγκαία και «αναπόφευκτη» Μέθοδος Επίλυσης Διαφορών 

για τον 21ο αιώνα» 

 

Ο κ. Μεϊδάνης ασχολήθηκε με το ρόλο, τον οποίο  μπορεί να διαδραματίσει η Διαμεσολάβηση 

με ορίζοντα το μέλλον. Η Διαμεσολάβηση είναι αναπόφευκτη, είπε  ο κ. Μεϊδάνης διότι ,  

πρώτον εκφράζει την ανάγκη της εποχής για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των 

διαφορών, δεύτερον εκφράζει τη φιλοσοφική μετατόπιση διεθνώς από την ικανοποίηση του 

δικαιώματος στην επίλυση των διαφορών και τρίτον ικανοποιεί την ανάγκη για ουσιαστική και 

αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης. Ιδίως το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό, η 

ουσιαστική απονομή Δικαιοσύνης, είναι το πιο  σημαντικό   γνώρισμα της Διαμεσολάβησης, η 

δε λογική της φιλικής επίλυσης των  διαφορών, αργά αλλά σταδιακά, γίνεται αποδεκτή από το 

σύνολο των εννόμων τάξεων, σε παγκόσμιο επίπεδο.  
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Στην συνέχεια, ο κ. Μεϊδάνης αναφέρθηκε σε περιπτώσεις παραδοσιακής Διαμεσολάβησης, 

όπως ο θεσμός του Σασμού στην αρχαία Κρήτη, θεσμός που επιβιώνει έως και σήμερα, αλλά και 

στην περίπτωση των  Παπούα στην  Νέα  Γουινέα, όπου οι διαφορές γειτόνων λύνονται 

παραδοσιακά με Διαμεσολάβηση .Και τούτο διότι   στις διαφορές αυτές υπάρχει «σχέση» μεταξύ 

των μερών, η διατήρηση της οποίας και μετά την επίλυση της διαφοράς είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική. 

Δεν είναι ,ωστόσο, όλες οι διαφορές επιδεκτικές  επίλυσης με Διαμεσολάβηση. Τα μέρη και 

κυρίως οι νομικοί παραστάτες τους πρέπει να εξετάζουν πολύ προσεκτικά κατά πόσον είναι 

πρόσφορη η Διαμεσολάβηση για την επίλυση σσυγκεκριμένης  διαφοράς, έτσι ώστε να  

επιλέγουν  το εκάστοτε αποτελεσματικότερο μέσο επίλυσης της . 

Τελειώνοντας ο κ. Μεϊδάνης αναφέρθηκε στα παράπλευρα οφέλη της Διαμεσολάβησης, 

τονίζοντας -μεταξύ άλλων-  ότι συμβάλλει  στην επιτάχυνση της απονομής   Δικαιοσύνης, στον 

περιορισμό της βίας στην κοινωνία και για τους λόγους αυτούς  –μεταξύ άλλων–  η 

Διαμεσολάβηση πρέπει να ενταχθεί στο «οπλοστάσιο» των νομικών παραστατών προς όφελος 

όλων: των μερών, των δικηγόρων ,αλλά και της ίδιας της  ουσιαστικής   Δικαιοσύνης.  

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και τέθηκαν καίριες  ερωτήσεις από όσες και όσους 

παρακολουθούσαν τη Διάλεξη, στις οποίες ο ομιλητής απάντησε πρόθυμα δίνοντας  σαφείς 

απαντήσεις ακολουθούμενες από ουσιατικό και γόνιμο διάλογο. 

Την Διάλεξη – αλλά και τους διοργανωτές-   τίμησε παρακολουθώντας την και ο κύριος 

Κυριάκος Οικονόμου, Αρεοπαγίτης επ.τ.,Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 

Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Πρόεδρος της Υποεπιτροπής 

Νομικών Θεμάτων ,ο οποιος έκανε σημαντικές και εύστοχες παρεμβάσεις, με πυρήνα την 

σπουδαιότητα  της Διαμεσολάβησης ,την οποία γνώρισε ,αποδέχθηκε και υποστήριξε πριν 

ακόμη θεσμοθετηθεί .Τον ευχαριστούμε θερμά . 

 

 Ευχαριστούμε θερμότατα,άλλη μια φορά, τον κύριο Χάρη Μεϊδάνη 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 εποικοδομητική Διάλεξη, η 

οποία διατήρησε  αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, από την αρχή μέχρι το τέλος. 

Προτείνουμε σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη 

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

ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο F/B. 

 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2021 
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ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
ΟΠΕΜΕΔ 

 


