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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών μας, σας γνωρίζουμε ότι η ένατη Διάλεξη του 

τρίτου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση, που διοργανώνει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» σε συνεργασία με τον «Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.», με ομιλήτρια  την 

κυρία Ελένη Χαραλαμπίδου  και θέμα: 

 

«Διεθνείς διαμεσολαβήσεις, Πολιτισμικά στοιχεία και Πολυμερείς διαφορές:  

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή στο σχεδιασμό σύνθετων διαδικασιών» 

 

θα λάβει χώρα την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, στις 6.30 μ.μ, μέσω της πλατφόρμας 

ZOOM. 

 

Η κυρία Ελένη Χαραλαμπίδου είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από τα Υπουργεία 

Δικαιοσύνης της Κύπρου και της Ελλάδας και εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών και 

διαπραγματευτών. Εξειδικεύεται στις διεθνείς Διαμεσολαβήσεις, στο συντονισμό 

συμφωνιών και στο σχεδιασμό συστημάτων επίλυσης συγκρούσεων για επιχειρήσεις. Aπό 

το 2013 έχει εκπαιδεύσει και μετεκπαιδεύσει περισσότερους από 1000 Διαμεσολαβητές, σε 

περισσότερα από 70 προγράμματα και εκατοντάδες επαγγελματίες στις διαπραγματεύσεις, 

στην Ελλάδα, την Κύπρο, τις ΗΠΑ και αλλού. 

 

Η Ελένη είναι νομικός (απόφοιτος Α.Π.Θ.), με δικηγορική εμπειρία και μεταπτυχιακό τίτλο 

στη Διπλωματία (University of Nottingham), με εξειδίκευση στις διεθνείς Διαμεσολαβήσεις 

σε περιπτώσεις ένοπλης σύρραξης. Έχει μετεκπαιδευτεί στις διαπραγματεύσεις και την 

επίλυση συγκρούσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες (Stanford, Pepperdine), τη Μεγάλη 

Βρετανία (Προγράμματα διπλωματών και shadowing διεθνών διαμεσολαβητών) και την 

Ολλανδία (Clingendael Institute of International Relations). 

 

Το 2019 διακρίθηκε με την επαγγελματική υποτροφία Weinstein JAMS International 
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Fellowship από τον μεγαλύτερο πάροχο Επίλυσης Διαφορών στον κόσμο, το JAMS και 

απέκτησε εμπειρία δίπλα σε κορυφαία ονόματα του χώρου, στις ΗΠΑ. Είναι επικεφαλής του 

τμήματος διεθνών διαφορών του ADR point και Διαμεσολαβήτρια διεθνών υποθέσεων στο 

ADR Center Global εκπροσωπώντας την Κύπρο. Aπό το 2015 είναι εκπαιδεύτρια στο κέντρο 

εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών «ΑΚΚΕΔ- Προμηθέας». 

 

Συνεργάζεται με startup incubators και εταιρίες τεχνολογίας για την πρόληψη και την 

επίλυση των συγκρούσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις και στον τομέα της τεχνολογίας. 

Συμμετέχει εθελοντικά ως συγγραφέας υποθέσεων, κριτής και εκπαιδεύτρια φοιτητών σε 

διαγωνισμούς διαπραγμάτευσης και Διαμεσολάβησης (ΙCC Paris, CDRC Vienna, INADR, 

ELSA κ.α), στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες της νέας γενιάς να διαμορφώσει ένα 

καλύτερο μέλλον μέσα από την εκπαίδευση δεξιοτήτων. 

 

Η κυρία Χαραλαμπίδου  στα πλαίσια της Διαλεξης της, θα καταδείξει -μεταξύ άλλων- ότι 

κλειδί για την επιτυχία μιας μεθόδου επίλυσης διαφορών αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός 

της διαδικασίας (Dispute System Design) με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

υπόθεσης και ότι, παρόλο που η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει κοινούς κώδικες 

επικοινωνίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κουλτούρας των μερών, είτε αυτή βασίζεται 

στα τοπικά τους ήθη είτε στη λεγόμενη "εταιρική κουλτούρα", μπορούν να προκαλέσουν 

σοβαρά εμπόδια στην επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Διαμεσολαβητής-σχεδιαστής μιας 

διαδικασίας πρέπει να λάβει υπόψη μια σειρά στοιχείων, ώστε να εξασφαλίσει ότι τα μέρη 

θα μιλούν "την ίδια γλώσσα". Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα έντονα σε διασυνοριακές ή 

διεθνείς διαφορές, όπου τα πολιτισμικά στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά δεν πρέπει 

να παραβλέπονται και στις συγκρούσεις, όπου φαινομενικά τα μέρη μοιράζονται αρκετές 

ομοιότητες. Αντίστοιχα, στις πολυμερείς διαφορές ο κίνδυνος μιας "Βαβέλ" είναι εμφανής: 

οι καθυστερήσεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις υπονομεύουν την επικοινωνία. Η 

σωστή προετοιμασία του Διαμεσολαβητή με βάση τον αριθμό και τους συνδιασμούς των 

μερών μπορεί ξεμπερδέψει το κουβάρι των σχέσεων και να οδηγήσει σύντομα στην 

επίτευξη μιας συμφωνίας. 

 

Όσοι επιθυμούν να  παρακολουθήσουν την Διάλεξη παρακαλούνται να το δηλώσουν μέσω 

του ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.gle/zSsXeMXg13gfn4AKA  

 

Η Διάλεξη θα μεταδοθεί και μέσω live streaming στη σελίδα της ΕΕΔ στο Facebook 

(Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών). 

 

https://forms.gle/zSsXeMXg13gfn4AKA


Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. 

 

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα ZOOM, θα σταλεί την προηγούμενη ημέρα της 

Διάλεξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όσων δηλώσουν συμμετοχή. 

Η ημερομηνία της επόμενης Διάλεξης θα ανακοινωθεί προσεχώς. 

 

Κατερίνα Κωτσάκη 

Πρόεδρος 
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