
Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟ 

Ε.Β.Ε.Α.  

                                                                

 
 

 
 

ΕΛΕΚΙΔ  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεπτέμβριος  2019 

 

 



      

 

 

Σελίδα 1 

Είναι γνωστό ότι το δύσβατο σύστημα απονομής δικαιοσύνης αποτελεί ένα από τα βασικά 

προβλήματα που υποβαθμίζουν το εγχώριο επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. 

Πρόκειται για ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό νόμων, συχνά 

διφορούμενων και αλληλοαναιρούμενων, από πολλαπλές επικαλύψεις και από υψηλό 

βαθμό ασάφειας και πολυπλοκότητας. Αποτέλεσμα είναι να επικρατεί σύγχυση, να 

προκαλούνται συχνά τριβές και διαφορές και – βεβαίως – να δημιουργείται ένας τεράστιος 

όγκος υποθέσεων, τις οποίες η ελληνική Δικαιοσύνη αδυνατεί να διεκπεραιώσει εγκαίρως.  

 

Τα τελευταία χρόνια, η κρίση έχει επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση, με τους ρυθμούς  
απονομής της δικαιοσύνης να αγγίζουν στην πράξη τα όρια της αρνησιδικίας. 
 

Ο επιχειρηματικός κόσμος, μέσω των εκπροσώπων του, έχει ζητήσει επανειλημμένα τη 

λήψη μέτρων με σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης και 

γενικότερα τη βελτίωση του δικονομικού περιβάλλοντος, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις. 

 

Παράλληλα, βεβαίως, απαιτείται η επιτάχυνση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και 

παρεμβάσεων, με στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την αποσαφήνιση του 

νομοθετικού πλαισίου – ειδικά σε κρίσιμους για τις επενδύσεις τομείς. 

 

Η βελτίωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, με συντόμευση του χρόνου 

εκδίκασης των υποθέσεων και με εκπαίδευση των λειτουργών της δικαιοσύνης σε βασικές 

αρχές της λειτουργίας της οικονομίας, των αγορών και των επιχειρήσεων, καθίσταται 

αναγκαία και απαιτείται η γρήγορη επίλυση των πλήθος εκκρεμών υποθέσεων. 

 

Η ανάδειξη σύγχρονων, εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών πρέπει να γίνει 

πεδίο συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας, των επιχειρηματικών φορέων και της 

νομικής κοινότητας. Γιατί παρέχει σημαντικές δυνατότητες υπέρβασης του σημερινού 

αδιεξόδου. Και συμβάλει με αυτό τον τρόπο στη διαμόρφωση ενός περισσότερο ελκυστικού 

και βιώσιμου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στη χώρα μας.  

 

 

 

 

 



      

 

 

Σελίδα 2 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Η Διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την 

οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, 

με την παρουσία και  την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, τον 

διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς  τους  μέσω 

μιας  συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.  

 

Διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία  

και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης.  

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

 Η εκούσια συμμετοχή 

 Η αμεροληψία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή 

 Η αμεσότητα της Διαδικασίας 

 Η ταχύτητα  της Διαδικασίας 

 Η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας 

 Η εγκυρότητα της διαδικασίας μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης 

Η έναρξη της διαμεσολάβησης γίνεται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των εμπλεκόμενων 
στη διαφορά μερών. Τα εμπλεκόμενα στη διαφορά μέρη συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση 
αυτοπροσώπως ή μέσω του νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους. Κατά τη 
διαμεσολάβηση τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να τυγχάνουν και της συνδρομής 
δικηγόρων, συμβούλων και άλλων εμπειρογνωμόνων ή πραγματογνωμόνων.  

Η διαμεσολάβηση διεξάγεται με κοινές συνεδρίες και, όπου κρίνεται απαραίτητο από τον 
διαμεσολαβητή, με ξεχωριστές συναντήσεις ανάμεσα στον διαμεσολαβητή και καθένα από 
τα μέρη. Ο μεσολαβητής διοργανώνει ξεχωριστές συναντήσεις αναγνωρίζοντας τα ίσα 
δικαιώματα συμμετοχής στη διαδικασία. 

Ο διαμεσολαβητής προωθεί τη διευθέτηση των ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο 
διαφοράς μεταξύ των μερών, με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί ενδεδειγμένο με βάση τις 
ιδιαιτερότητες της διαφοράς. Ο διαμεσολαβητής έχει το ελεύθερο να προβαίνει σε 
ξεχωριστές συναντήσεις και επικοινωνίες με ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, υπό τη σαφή 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες, προφορικές ή γραπτές, που παρέχονται στο πλαίσιο 
αυτών των συναντήσεων και των επικοινωνιών δεν θα καθίστανται γνωστές στο άλλο μέρος 
χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του μέρους που παρέχει τις πληροφορίες. 

Η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, 

μέσω της εγκυρότητας των Επιμελητηρίων επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια 

της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, να 

καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας ή 

συμβιβασμού και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο.  



      

 

 

Σελίδα 3 

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Α.  

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΒΕΑ  

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Ε.Β.Ε.Α. ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία 
του Προέδρου του  Ε.Β.Ε.Α. κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου  και εγκαινιάσθηκε 
από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλα Κανελλόπουλο, στις 10   Δεκέμβριου 
του 2013 (έγκριση με την υπ’ αριθμ. Απόφαση 24/18 -09-2013 της Δ.Ε. 
Ε.Β.Ε.Α.).  

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» έχει ιδρυθεί και υφίσταται στο πλαίσιο της 

οργανωτικής δομής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

(Ν.Π.Δ.Δ) και λειτουργεί  με  διαμεσολαβητές, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και 

είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

Το Κέντρο λειτουργεί  στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Μεγάρου του 
Ε.Β.Ε.Α. με τις απαραίτητες υποδομές, σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και 
εποπτικά μέσα. Το Κέντρο Διαμεσολάβησης αποτελεί φορέα χωρίς ίδια νομική 
προσωπικότητα, ο οποίος έχει ιδρυθεί και υφίσταται στο πλαίσιο του 
διοικητικού χάρτη και της οργανωτικής δομής του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών - ΕΒΕΑ. από το Τμήμα Διαιτησιών. Η 
Γραμματεία του Κέντρου Διαμεσολάβησης  λειτουργεί στο Τμήμα Διοίκησης 
Προσωπικού.  

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης λειτουργεί με  διαμεσολαβητές, οι οποίοι είναι 
εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών του ΕΒΕΑ  και έχουν 
πιστοποιηθεί από το Υπουργείο στο Ενοποιημένο Μητρώο Διαμεσολαβητών.  

Οι στόχοι του  Κέντρου Διαμεσολάβησης  ΕΒΕΑ είναι οι εξής :  

1. Επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.  
2. Προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής 

μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και 
χρήμα.  

3. Επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης (ADR).  

4. Διοργάνωση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων  και  
συνεδρίων  σχετικά με τη διαμεσολάβηση και  άλλες μεθόδους επίλυσης 
διαφορών.  

5. Στο Κέντρο Διαμεσολάβησης η διαμεσολάβηση διεξάγεται από 
διαμεσολαβητές οι οποίοι πληρούν τις σχετικές νομικές προϋποθέσεις και 
είναι εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών του Κέντρου 
Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ. Ο Κατάλογος Διαμεσολαβητών και η εγγραφή νέων 
διαμεσολαβητών σε αυτόν υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.  



      

 

 

Σελίδα 4 

Ο ισχύων Κατάλογος Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ 
περιλαμβάνει 101 πρόσωπα  και εγκρίθηκε με Απόφαση Δ.Σ.  

Όπως και ο κατάλογος Διαιτητών, έτσι και  ο πρώτος Κατάλογος 
Διαμεσολαβητών αποτελεί εργαλείο που προσφέρεται δωρεάν στα μέλη του 
Ε.Β.Ε.Α.  και κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε να επιλύουν τ ις διαφορές τους με 
εναλλακτικές μεθόδους σύντομα και αποτελεσματικά.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – WORKSHOPS  

Από την ίδρυσή του στο Κέντρο πραγματοποιήθηκαν 15 κύκλοι 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων , 8 θεματικά Workshops καθώς και εργαστήρια 

και πλήθος εκδηλώσεων και ημερίδων.Στα σεμινάρια εισηγήθηκαν 40 

αναγνωρισμένου κύρους προσωπικότητες  από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Τους κύκλους των εκπαιδευτικών σεμιναρίων  παρακολούθησαν 325  άτομα 

ήτοι εκπρόσωποι του εμπορίου και της βιομηχανίας, νομικοί, οικονομολόγοι, 

σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.λ.π.  Οι κύκλοι αναφέρονται στα πεδία : 4 

εκπαιδευτικά σεμινάρια τραπεζικής διαμεσολάβησης, επιπέδου I και  II, 

σεμινάριο εργατικών διαφορών, σεμινάριο ADR Advocacy «Ο Ρό λος του 

Πληρεξούσιου Δικηγόρου στη Διαιτησία και του Παραστάτη Δικηγόρου στη 

Διαμεσολάβηση, διήμερο σεμινάριο Διαιτησίας, δεκαήμερο σεμινάριο 

Διαιτησίας, σεμινάριο Διαμεσολάβησης σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις, 

Πρότυπο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διαιτησίας , Σεμινάριο επίπεδο 1 «ο Θεσμός 

της Διαιτησίας», Σεμινάριο Ενδοεταιρικής Διαμεσολάβησης –  Συγκρούσεις στο 

χώρο εργασίας, Προσομοίωση Διαμεσολάβησης, Εργαστήρι Πρακτικής 

Άσκησης Διαμεσολάβησης.  

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 8  θεματικά Workshops - εργαστήρια  στα  

οποία συμμετείχαν 311  άτομα στις εξής θεματικές ενότητες: Διαιτησία – 

Θεσμική Διαιτησία ΕΒΕΑ, Διαιτητική Ρήτρα, Τραπεζικές Διαφορές, 

Ενδοεπιχειρησιακές  Διαφορές, πνευματική Ιδιοκτησία, Εμπορικά Σήματα, 

Ασφαλιστικές Διαφορές, Συμβόλαια, Χρηματοοικονομικά.  

Επίσης πραγματοποιήθηκαν ανοικτές συναντήσεις επιχειρηματιών,  

διαμεσολαβητών και διαιτητών, σε 10  groups των 51  ατόμων, με σκοπό την 

ενημέρωση για τους  θεσμούς των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 

Διαφορών.  

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκαν ημερίδες και εκδηλώσεις  με θεματικά 

πεδία τη Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση στην Υπηρεσία του Επιχειρηματία 

και του Πολίτη. Στις εκδηλώσεις εισηγήθηκαν 14  προσωπικότητες  με 

εξειδίκευση  στους θεσμούς ADR και συμμετείχαν 459 άτομα ,  ως εκπρόσωποι 

του εμπορίου και  της βιομηχανίας, νομικοί, οικονομολόγοι, σύμβουλοι 

επιχειρήσεων, ανώτατοι τραπεζικοί  κλπ.  



      

 

 

Σελίδα 5 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ-ΕΛ.ΕΚ.ΙΔ.  

 

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης –  ΕΛ.ΕΚ.ΙΔ . 
ιδρύθηκε στις 18 Ιουνίου 2013 με την πρωτοβουλία του Προέδρου του  
Ε.Β.Ε.Α. κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου και σε αυτό συμμετέχουν το Ε.Β.Ε.Α. και 
ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου (Απόφαση 4/22-04-13 Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Α.).  

Πρόεδρος του φορέα  είναι ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α. κ.  Κωνσταντίνος 
Μίχαλος, Αντιπρόεδρος ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου κ. 
Παναγιώτης Νικολόπουλος.  

Το Ινστιτούτο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και   δραστηριοποιείται 
ως φορέας κατάρτισης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών κατά τα οριζόμενα 
από τις διατάξεις των άρθρων 741 επ. ΑΚ, του άρθρου 5 («φορείς 
κατάρτισης») του ν. 3898/2010 («Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές 
Υποθέσεις») και του Π.Δ. 123/2011 («καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών 
σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του ν. 3898/2010»). Το Ινστιτούτο  λειτουργεί  στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις του Μεγάρου του Ε.Β.Ε.Α. με τις απαραίτητες 
υποδομές, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με σύγχρονο τεχνικό 
εξοπλισμό και εποπτικά μέσα.  

Ο σκοπός του ΕΛ.ΕΚ.ΙΔ . είναι:  

 Η παροχή υπηρεσιών βασικής εκπαίδευσης στους υποψήφιους 

διαμεσολαβητές και μετεκπαίδευσης στους διαμεσολαβητές για την 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άσκηση της 

διαμεσολάβησης.  

  Ο σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατά τα αναφερόμενα στο ΠΔ 

123/2011  και μετεκπαίδευσης.  

 Η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή 

κάθε σχετικής πληροφορίας στο ευρύ κοινό.  

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Σελίδα 6 

 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ –  Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.  

 

Το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 

Διαφορών - Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.  ιδρύθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 2014  (έγκριση με 

την υπ’ αριθμ. 10/26 -11-2014 Απόφαση Δ.Σ.) και ήρθε ως επιστέγασμα 

πολλαπλών πρωτοβουλιών στον τομέα της Διαιτησίας και της 

Διαμεσολάβησης και ως μία προσπάθεια για περαιτέρω ανάδειξη, υποστήριξη 

και διερεύνησή τους προς όφελος του νομικού και  του επιχειρηματικού 

κόσμου, της επιστημονικής κοινότητας και εν τέλει προς όφελος του πολίτη 

και του κοινωνικού συνόλου.  

Πρόεδρος του φορέα  είναι ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α. κ.  Κωνσταντίνος  

Μίχαλος και ιδρυτικά μέλη  είναι  πρόσωπα κύρους από το χώρο των 

τραπεζών, καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόροι και η Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων.   

Ως εταίροι στο φορέα συμμετέχουν: το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών και  η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,  

Όργανα του Φορέα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική 

Επιτροπή.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. αποτελείται από τον κ. Μίχαλο 

Κωνσταντίνο, ως Πρόεδρο, την κα Απαλλαγάκη Χαρίκλεια, ως Αντιπρόεδρο, 

την κα Αλεξία Κουκκουλλή, ως Γενική Γραμματέα, τον κο Βαρδ αλά Σταύρο, ως 

Ταμεία, και τους κ.κ. Ζαρονίκου Αθανασία, Μοσχίδου Σταυρούλα, Δημήτριο 

Τσικρικά, Γαβουνέλη Μαρία, Δαμηλάκη Ιωάννη και Αθανασίου Γαρυφαλλιά, ως 

μέλη.  

Η Επιστημονική Επιτροπή  του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. αποτελείται από τον κ. Καλαβρό 

Κωνσταντίνο, Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο, την κα Απαλλαγάκη 

Χαρίκλεια, ως Αντιπρόεδρο, την κα Αθανασίου Γαρυφαλλιά, Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου, τον κο Βαρδαλά Σταύρο, Νομικό Σύμβουλο Ε.Β.Ε.Α., την κα 

Γαβουνέλη Μαρία, Καθηγήτρια πανεπιστημίου, τον κο Δαμηλάκη Ιωάννη, 

Δικηγόρο, την κα Αλεξία Κουκκουλλή, Δικηγόρο, την κα Μοσχίδου Σταυρούλα, 

Δικηγόρο και τον κο Δημήτριο Τσικρικά, Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως μέλη.   

Όραμα του Ινστιτούτου  είναι η σύμπλευση της κοινότητας των επιστημόνων, 

των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών που επιθυμούν να γνωρίσουν, ή 

αντιλαμβάνονται ήδη τα προτερήματα, πρωτίστως της Διαιτησίας, αλλά και 

των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών, και επιθυμούν 

να αξιοποιήσουν την ταχύτητα, την αξιοπιστία και τις ποιοτικές λύσεις που 

μπορούν αυτές να προσφέρουν.  
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Ο σκοπός του Ινστιτούτου  είναι μη κερδοσκοπικός και συνίσταται κυρίως 
στην προαγωγή των θεσμών των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, 
μέσω της άρτιας πληροφόρησης και ενθάρρυνσης των πολιτών, των 
επιχειρήσεων, των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, με στόχο να κατανοήσουν 
τους θεσμούς της Διαιτησίας και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 
των διαφορών, να τους αποδεχθούν και να τους υιοθετήσουν ως 
παραγωγικούς και εναλλακτικούς τρόπους για την ταχεία επίλυση των 
διαφορών.  

Το Ινστιτούτο  λειτουργεί  στις σύγχρονες εγκαταστάσε ις του Μεγάρου του 
Ε.Β.Ε.Α. με τις απαραίτητες υποδομές, το προσωπικό και με σύγχρονο 
τεχνικό εξοπλισμό και εποπτικά μέσα.  

Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, στο πλαίσιο των εργασιών της  Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος , πραγματοποιήθηκε η υπογραφή του  Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας  μεταξύ της  Εκκλησίας της Ελλάδος και του Ινστιτούτου 
Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών 
(Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.)  για την αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας  δια μέσου 
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων Σχολικής 
Διαμεσολάβησης.  

Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. συμμετείχε σε δράσεις εθελοντισμού, κοινωνικής 
προσφοράς και αλληλεγγύης ,  συγκεντρώνοντας φάρμακα, συσκευασμένα 
τρόφιμα, ρουχισμό και είδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής, με μοναδικό 
γνώμονα την υποστήριξη και βοήθεια συνανθρώπων μας, σε συνεργασία με 
την Start Up εταιρεία Philanthropoli.com, η οποία δημιουργήθηκε στην 
Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ (ΘΕΑ).  

Το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών είχε 
παρουσία στο «BLUE MONEY SHOW 2016»  που διεξήχθη  από τις 22 έως 
τις 24 Απριλίου 2016 στον Αστέρα της Βουλιαγμένης WESTIN. Η συμμετοχή 
του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του «BLUE MONEY SHOW 
2016» αποτελεί μία ακόμη πρωτοπόρο πρωτοβουλία του Ινστιτούτου να 
ενθαρρύνει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τους θεσμούς της Διαιτησίας και 
των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών.  

Το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. πραγματοποίησε Σεμινάρια για την Τραπεζική 
Διαμεσολάβηση  (Επίπεδο 1 και 2) με την υποστήριξη του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Κέντρου Διαμεσολάβησης του 
Ε.Β.Ε.Α., τα εξαιρετικά επιτυχημένα Σεμινάρια «Τραπεζική Διαμεσολάβηση: 
Επίπεδο 1 και 2» επαναλήφθηκαν τρεις φορές λόγω του αυξημένου 
ενδιαφέροντος που διαπιστώθηκε.  
 
Το βιβλίο με τίτλο «Η Δώρα και το δώρο της» της  κ. Αλεξίας Κουκκουλλή , 
Δικηγόρου, Διαιτητού και Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών, με θέμα την 
αντιμετώπιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού, όρου ευρύτερα γνωστού ως 
bullying, μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης, παρουσιάστηκε σε εκδήλωση 
που τίμησε με την παρουσία του η  Α. Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
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Κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος , στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) σε εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα 
του. Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη έκδοση του Ινστιτούτου Διαιτησίας 
και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) στο πλαίσιο 
του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπεγράφη με την Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος για την αντιμετώπιση του ενδοσχολικο ύ εκφοβισμού.  
 
Το Εμπορικό και  Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Τμήμα Διαιτησιών 

Ε.Β.Ε.Α., Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α. και η  Γραμματεία αυτού  με 

την υποστήριξη Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 

Διαφορών Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., διεξήγαγε το εξαιρετικά επιτυχημένο θερινό Σεμινάριο 

Διαιτησίας που διεξήχθη τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2015.  

Το Ινστιτούτο διοργανώνει το 1ο Διεθνές συνέδριο του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ με 

θέμα τη Θεσμική Διαιτησία του Ε.Β.Ε.Α. και παράλληλα το Εκπαιδευτικό 

Σεμινάριο για τις Διαπραγματεύσεις με το HARVARD LAW SCHOOL ως 

απόρροια της σχετικής υπογραφής μνημονίου  με το HARVARD 

UNIVERSITY. 

 

 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Α. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ –  ADR 

 

Κατόπιν ενεργειών του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Α., κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου και 

των Αρμοδίων Υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Α., στα πλαίσια εξωστρέφειας του 

Επιμελητηρίου, υπογράφηκαν Μνημόνια Συνεργασίας του Ε.Β.Ε.Α. με 

κομβικούς Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.  

 

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

1. Με το Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας στις 12 Ιουνίου 2013 (Arbitrat ion Court  

of Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, A.C.B.C.C.I.), το οποίο 

λειτουργεί πάνω από 110 χρόνια και τα τελευταία 20 χρόνια έχει επιληφθεί 

πάνω από 5.600 υποθέσεις, όπου το ένα τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα 

μέρη έδρευε εκτός Βουλγαρίας.  

2. Με το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Αζερμπαϊτζάν στις 

10 Απριλίου 2015 (Azerbaijan Arbitrat ion and Mediat ion Centre, 

A.A.M.C.), το οποίο έχει επεκτείνει το δίκτυο συνεργασιών του, στον τομέα 

του ADR, σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω επισκέψεων και υπογραφής 
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Μνημονίων Συνεργασίας με πολλές χώρες παγκοσμίως, κυρίως στο 

ενεργειακό επίπεδο.  

3. Με το Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας και τη Διαιτητική Επιτροπή του 

Πεκίνο στις 19 Φεβρουαρίου 2016  (Beij ing Arbitrat ion Commission & 

Beij ing International Arbitrat ion Center, B.A.C. & B.I.A.C.). Οι φορείς αυτοί 

είναι οι εγκυρότεροι αρωγοί υλοποίησης της επίσημης προσπάθειας της 

κινεζικής διοίκησης για την προώθηση των εναλλακτικών μεθόδων 

επίλυσης διαφορών κυρίως μέσω της διαιτησίας, στην οποία ως 

διαδικασία, προσδίδεται πλέον μεγάλη αυτονομία .  

4. Με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαιτησίας στις 25 Ιανουαρίου 2016 

(European Arbitrat ion Center, E.A.Ch .), που εδρεύει στις Βρυξέλλες και 

έχει ιδρυθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια του εν 

λόγω Διεθνούς Οργανισμού λειτουργεί το « International Commercial 

Arbitrat ion Court (I .C.A.C.)», ως ανεξάρτητο μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο, 

βάσει εκσυγχρονισμένων προτύπων οργάνωσης διαιτητικών διαδικασιών 

που αφορούν σε εμπορικές διαφορές και εναρμονίζεται -μεταξύ άλλων- με 

τα πρότυπα UNCITRAL που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη και έχει 

υιοθετήσει και η Υπηρεσία μας. Το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο Διαιτησίας 

στοχεύει στην ενοποίηση και ανάπτυξη της διεθνούς διαιτησίας στην 

Ανατολική και Δυτική Ευρώπη.  

5. Με το Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας του Χονγκ Κόνγκ στις  

29 Ιανουαρίου 2016  (Hong Kong Mediat ion And Arbitrat ion Centre, 

H.K.M.A.A.C .).  Πρόκειται για έναν πρωτοπόρο επαγγελματικό οργανισμό, ο 

οποίος το 2015 έλαβε το βραβείο για τον πιο έγκυρο οργανισμό 

εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών από την Κυβέρνηση το υ Χονγκ 

Κονγκ.   

6. Με τη Διεθνή Οικονομική και Εμπορική Επιτροπή  Διαιτησίας 

(Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission, 

ή διαφορετικά, Shanghai International Arbitration Center, SHIAC)  στις 

13 Σεπτεμβρίου 2017. Αποτελεί ανεξάρτητο φορέα που έχει γνωρίσει 

ταχεία ανάπτυξη και εκτός από τις κλασσικές εμπορικές διαφορές έχει 

αναλάβει και έχει φέρει εις πέρας διαφορές που σχετίζονται με ίδια 

κεφάλαια, διαχείριση internet, υποθέσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

υποθέσεις αεροπλοΐας,  ψυχαγωγία, τέχνη, σπορ, ενέργεια και 

περιβαλλοντικά δικαιώματα.  

7. Το Επιμελητήριο Διαιτησίας του Μιλάνου (Milan Chamber of 

Arbitration, C.A.M.). Πρόκειται για επαγγελματική δημόσια οντότητα, που 

ειδικεύεται στην επίλυση εμπορικών διαφορών, ως ξεχωριστή υπηρεσία 

του Μητροπολιτικού Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μιλάνου. Διαθέτει 

Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης και προάγει διεθνή project και 

συνεργασίες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

διαπολιτισμικών υποθέσεων.  
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Παράλληλα, το Τμήμα Διαιτησιών και η Θεσμική Διαιτησία του Ε.Β.Ε.Α. 

έχει ενταχθεί στους παρακάτω Διεθνείς Καταλόγους:  

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  

1. Διεθνής Κατάλογος Φορέων Διαιτησίας, International Council for 

Commercial Arbitration, I.C.C.A.  Το I.C.C.A.  αποτελεί παγκόσμια 

οργάνωση και Διαπιστευμένο Οργανισμό  των Ηνωμένων Εθνών που 

προβάλει την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού της Διαιτησίας και των 

εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών.  

2. Διεθνής Ηλεκτρονικός Κατάλογος Περιφερειακής Διαιτησίας,  Global 

Arbitrat ion Review, G.A.R. Αποτελεί ηλεκτρονική πλατφόρμα φορέων 

διαιτησίας και αφορά στους 100 φορείς παγκοσμίως  που αποδεδειγμένα 

υλοποιούν και προβάλλουν το θεσμό της Διαιτησίας.  

3. Κατάλογος Φορέων Διεθνούς Διαιτησίας,  Newton Arbitrat ion. Com. 

Αποτελεί ηλεκτρονική πλατφόρμα φορέων διαιτησίας και στόχος του είναι η 

έναρξη λειτουργίας «Διεθνούς Κέντρου Πόρων Διαιτησίας». Το Διεθνές 

Κέντρο Πόρων Διαιτησίας θα παράσχει μια πλατφόρμα καταχώρησης 

«Στρατηγικών» Φορέων στο πεδίο της Διεθνούς Διαιτησίας 

χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δ ικτύωσης και τις σύγχρονες μορφές 

πληροφορικής.  

4. Κατάλογος Εξωδικαστικών Φορέων Επίλυσης Διαφορών του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Clarity On Tool . Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση στον 

εντοπισμό του καταλληλότερου εξω-δικαστικού φορέα με αρμοδιότητα  στο 

πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέσω τις εκπόνησης τις νέου 

διαδικτυακού εργαλείου που ονομάζεται «Διαύγεια».   

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Επιπλέον, το Τμήμα Διαιτησιών έχει προωθήσει τις εξής  Συνεργασίες,  

αναπτύσσοντας σχέσεις συνεργασίας, κοινές συμμετοχές σε συνέδρια, 

Ημερίδες και Σεμινάρια, Κοινές Δράσεις –  Ομάδες Εργασίας –  Διεθνή Φόρα, 

καθώς και μεταφορά τεχνογνωσίας εκατέρωθεν:  

1. Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο ICC Global , στο Παρίσι σε θέματα 

Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης , αποτελεί τον πλέον πρωτοπόρο πάροχο 

ADR υπηρεσιών ο οποίος ιδρύθηκε το 1919 και αριθμεί 200 άτομα 

προσωπικό, 30 διαφορετικών εθνικοτήτων. Διακρίνεται ως ο πιο 

διαδεδομένος και ευρέως χρησιμοποιούμενος φορέας εναλλακτικών 
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μεθόδων επίλυσης διαφορών –σε ποσοστό που αγγίζει το 50% - 

παγκοσμίως.  

2. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισίων και το CMAP - 

Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, έχει αναπτύξει διεθνή δράση 

και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Διεθνείς Οργανισμούς 

προκειμένου να προωθηθεί ο θεσμός των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 

διαφορών.  

3. Το Επιμελητήριο του Μιλάνο και την Camera Arbitrale, η οποία  έχει 

ολοκληρώσει πλήθος υποθέσεων διαιτησίας και διαμεσολάβησης, διενεργεί  

εκπαιδεύσεις διαιτητών, διαμεσολαβητών και διαπραγμ ατευτών, ενώ 

παράλληλα έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με Μητροπολιτικά 

Επιμελητήρια της Ευρώπης και περιφερειακά Κέντρα Διαιτησίας και 

Διαμεσολάβησης.  

4. Τον Ιαπωνικό Σύνδεσμο Διαιτησίας ,  ο οποίος αποτελεί  οργανισμό ADR 

που έχει ιδρυθεί το 1950 από το Ιαπωνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, με έδρα το Τόκυο και υποστηρίζεται από το Ιαπωνικό 

Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου, από την Ένωση Ιαπωνικών Τραπεζών. 

Έχει εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα επίλυσης διαφορών UNCITRAL 

των Ηνωμένων Εθνών και τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης για τη Διεθνή 

Διαιτησία.   

5. Τον Οργανισμό Arbit , φορέα Διαιτησίας στην Ιταλία με έδρα την Ρώμη. 

Πρόκειται για Ιταλικό Forum Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων 

Επίλυσης Διαφορών, με στόχο την προώθηση της διαιτησίας ως 

αποτελεσματικό εργαλείο επίλυσης διεθνών διαφορών.  

6. Την Ομοσπονδία Διεθνούς Διαιτησίας με έδρα τις Βρυξέλλες  

(Associat ion for International Arbitration, A.I.A.). Η συνεργασία αυτή 

παρέχει τη δυνατότητα μόνιμης παρουσίας του Ε.Β.Ε.Α. στις 

Βρυξέλλες  και μόνιμη δυνατότητα ανάρτησης ρητρών διαιτησίας και 

άρθρων στο website του Α.Ι.Α.  

7. Τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διαμεσολάβησης,  World Mediation 

Organization, W.M.O. Μέσω του προγράμματος  WMO Fellowship , η 

παγκόσμια αυτή ηλεκτρονική πλατφόρμα σκοπό έχει να προάγει τον 

Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολάβησης, αλλά και να προωθήσει την 

ανάρτηση άρθρων σχετικών με πάσης φύσεως εναλλακτικές μεθόδους 

επίλυσης διαφορών - ADR στη βάση δεδομένων  WMO Conflict Insight.  

 

 

 

 


