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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί φίλοι,
Στο νέο αυτό τεύχος του περιοδικού είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι

«Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα

που φιλοξενούμε τη συνέντευξη του νέου Προέδρου της
Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Διαιτησίας και

σύμβαση και θα αναφέρεται στην εγκυρότητα,

Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.), κ.

την ερμηνεία ή σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, θα επιλύεται

Κωνσταντίνου Καλαβρού, ενός πανεπιστημιακού με ξεχωριστή

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/9.01.1979
(ΦΕΚ 9Α΄/22.01.1979) περί συστάσεως από το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών μονίμου διαιτησίας
για την επίλυση των εμπορικών διαφορών».
Ρήτρα Διαιτησίας

και μακρόχρονη αφοσίωση στη νομική επιστήμη εν γένει και τη
διαιτησία, ο οποίος στη συνέντευξή του αναφέρεται στους στόχους,
τις επιδιώξεις και τις μελλοντικές προσπάθειες της Επιστημονικής
Επιτροπής.
Σπουδαία νέα και σε νομολογιακό επίπεδο παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες με ειδική
αναφορά στον Κατάλογο Διαιτητών του Επιμελητηρίου μας, αναγνωρίζοντας το κύρος και την
αξιοπιστία του, ενώ ξεχωριστή χαρά μας δίνει και ο πρώτος Κατάλογος Διαμεσολαβητών που
ανακοινώθηκε από το Επιμελητήριό μας.

«Κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση,

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε ακόμη άρθρα για τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν εκ

σε περίπτωση, δε, που τα μέρη αδυνατούν να καταλήξουν

νέου από το Ε.Β.Ε.Α. και το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. με στόχο την προώθηση και την εμβάθυνση σε θέματα

σε συμφωνία, παραπέμπεται προς επίλυση μέσω

διαιτησίας και διαμεσολάβησης.

διαμεσολάβησης στο Κέντρο Διαμεσολάβησης
που λειτουργεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό του».

							

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Ρήτρα Διαμεσολάβησης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελ.: 3

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΑ

Σελ.: 5

Κωνσταντίνος Μίχαλος

Επιμέλεια Έκδοσης:
Γραφείο Τύπου ΕΒΕΑ
Τμήμα Διαιτησιών ΕΒΕΑ
Συντονιστής - Σύμβουλος Έκδοσης:
Αλεξία Κ. Κουκκουλλή, Δικηγόρος
Δ.Σ.Αθηνών και Κύπρου (Δ.Σ. Λευκωσίας),
LL.M. (Athens) MPhil (University of
London) IALS Arb (University of London),
Διαιτητής στο Ε.Β.Ε.Α., Διαμεσολαβήτρια,
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
Συντακτική Ομάδα:
Βαρδαλάς Σταύρος,
Νομικός Σύμβουλος ΕΒΕΑ
Μοσχίδου Σταυρούλα, Δικηγόρος,
Διαιτητής, Διαμεσολαβήτρια,
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
Παναγόπουλος Χρήστος, Προϊστάμενος
του Τμήματος Διαιτησιών του ΕΒΕΑ,
Οικονομολόγος, Πολιτικός Επιστήμων
Σταυριανάκης Βασίλειος,
Δικηγόρος, Διαμεσολαβητης
Βλασσερού Κυριακή,
Νομικός, Τμήμα Διαιτησιών ΕΒΕΑ
Μέριανου Εύη, Δικηγόρος
LL.B. (University of Athens), LL.M. (University of Maastricht), Συνεργάτις του Δικ.
Γραφείου «Κουκκουλλής και Συνεργάτες».
Σχεδιασμός Έκδοσης
Ξένια Ροδοθεάτου
Συντονισμός Έκδοσης
Μάκης Παπαγεωργίου
Εκτύπωση
Λυχνία

Κωνσταντίνος
Μίχαλος

«Υψηλού επιπέδου οι νέοι Διαιτητές

Εκδότης:
Κωνσταντίνος Μίχαλος,
Πρόεδρος ΕΒΕΑ

και Διαμεσολαβητές του ΕΒΕΑ»
Σελ.: 8

Ο Κωνσταντίνος Καλαβρός
Πρόεδρος της Επιστημονικής

Υψηλού επιπέδου
οι νέοι Διαιτητές
και Διαμεσολαβητές
του ΕΒΕΑ

Επιτροπής του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.
Σελ.: 10

Κωνσταντίνος Καλαβρός
«Οι στόχοι μου για την προώθηση
της Διαιτησίας ως εναλλακτικού τρόπου
απονομής της Δικαιοσύνης»

Σελ.: 13

Νομολογία

Σελ.: 15

Σεμινάριο για το Θεσμό της Διαιτησίας
από το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. και το Ε.Β.Ε.Α

Σελ.: 18

Σεμινάριο για την Εισαγωγή
στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος παραχωρεί συνέντευξη στην Εύη
Μέριανου, Δικηγόρο, Δ.Σ. Πειραιώς, LL.B. (University of Athens), LL.M. (University of
Maastricht)
Ε: κ. Πρόεδρε, εδώ και μερικούς μήνες το Επιμελητήριο έχει εκκινήσει τις διαδικασίες για την κατάρτιση του νέου Καταλόγου Διαιτητών, η ισχύς του
οποίου θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του 2017.
Πείτε μας πώς καταρτίζεται ο Κατάλογος αυτός και
ποια χαρακτηριστικά φέρουν τα πρόσωπα που περιλαμβάνει;
Α: Πράγματι, κάθε δύο έτη ο Κατάλογος Διαιτητών
του ΕΒΕΑ ανανεώνεται με στόχο την επικαιροποίησή
του και τη συνεχή βελτίωσή του. Κάθε ένα από τα
εκατό μέλη του Καταλόγου επιλέγεται προσεκτικά
ύστερα από τη μελέτη της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του πορείας, το κύρος, την ακεραιότητα
και την εμπειρία του. Και φυσικά, δεν αναφέρομαι
μόνο σε νομικούς, οι οποίοι μπορεί να είναι δικηγόροι, ανώτεροι και ανώτατοι δικαστές, καθηγητές
Νομικών Σχολών, αλλά και σε εκπροσώπους διαφορετικών κλάδων, όπως ιατροί, μηχανικοί, ορκωτοί
λογιστές, ανώτατα διοικητικά στελέχη, οικονομολόγοι, κ.ά.

Για την κατάρτιση του Καταλόγου, το Επιμελητήριο
λαμβάνει προτάσεις από τον Δικηγορικό Σύλλογο
Αθηνών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλους φορείς. Οι διεργασίες για την επιλογή των κατάλληλων
προσώπων και η διαλογή τους μέσα από προτάσεις
οι οποίες περιλαμβάνουν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ωστόσο το γεγονός
ότι έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ αξιόλογων επιστημόνων μας καθιστά πάντοτε υπερήφανους για την
τελική μορφή του Καταλόγου.
Να σημειωθεί ότι η κατάρτιση του Καταλόγου Διαιτητών του Επιμελητηρίου μας προβλέπεται και
ρυθμίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις του Π.Δ.
31/1979 για τη Μόνιμη Θεσμική Διαιτησία στο ΕΒΕΑ
προσδίδοντας στον Κατάλογο κανονιστική ισχύ.

Ε: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κίνητρα και η υπεραξία που μπορεί να προσδώσει ο Κατάλογος στα
μέλη του;

Επιμέλεια Έκδοσης
Excess
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Α: Όλα όσα ανέφερα παραπάνω θεωρώ ότι είναι
κίνητρα για να επιδιώξει οποιοσδήποτε την συμπερίληψη του στον Κατάλογο Διαιτητών του ΕΒΕΑ.
Εντασσόμενος κάποιος στον Κατάλογο γίνεται μέλος
μιας ομάδας επιστημόνων διαφορετικών κλάδων,
οι οποίοι έχουν καταφέρει να διακριθούν στο χώρο
τους, ξεχωρίζοντας όχι μόνο για το επιστημονικό
τους έργο και την επαγγελματική τους πορεία, αλλά
και για το ήθος, την εντιμότητα και την αρτιότητα
του χαρακτήρα τους.
Ο κατάλογος αυτός δεν είναι μία λίστα προσώπων
αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που προσδίδει
κατά τεκμήριο στα μέλη του τα ως άνω χαρακτηριστικά από τη στιγμή της επιλογής τους· και αντιστρόφως όμως, κάθε ένα μέλος αυτού συμβάλλει στη
δημιουργία ενός καταλόγου που αποτελεί πολύτιμο
εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών και όσων
επιθυμούν να προσφύγουν στη Μόνιμη Θεσμική
Διαιτησία του ΕΒΕΑ, εμπνέοντας εμπιστοσύνη και
διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των διαδικασιών
ενώπιον τους.

Ο κατάλογος των Διαιτητών αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών και όσων
επιθυμούν να προσφύγουν στη
Μόνιμη Θεσμική Διαιτησία του
ΕΒΕΑ.
Ε: Προσφάτως το ΕΒΕΑ, πέραν του Καταλόγου Διαιτητών, προέβη στη διενέργεια σειράς συνεντεύξεων για την Κατάρτιση Καταλόγου Διαμεσολαβητών. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της πρωτοβουλίας
και πού αποσκοπεί;
Α: Αντιλαμβανόμενοι το ολοένα και αυξανόμενο
ενδιαφέρον τόσο του δικηγορικού αλλά και του επιχειρηματικού χώρου για τη διαμεσολάβηση, αλλά
και τις συνεχείς εκπαιδευτικές προσπάθειες για διαπίστευση διαμεσολαβητών μέσω του Υπουργείου
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Δικαιοσύνης, διαπιστώσαμε την ανάγκη δημιουργίας ενός πιο συμπαγούς, τόσο όσον αφορά την έκταση, όσο και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά όσων
συμπεριλαμβάνει, καταλόγου διαπιστευμένων διαμεσολαβητών που να ανταποκρίνονται ειδικά στις
ανάγκες των μελών μας.
Για το σκοπό αυτό σχηματίστηκε Ειδική Επιτροπή για
τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων με επικεφαλής την
κ. Αλεξία Κουκκουλλή, δικηγόρο - διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών.
Η διαδικασία των συνεντεύξεων διήρκεσε περίπου
δύο μήνες, γεγονός που οφείλεται στο ιδιαίτερα
μεγάλο ενδιαφέρον που προσέλκυσε ο Κατάλογος.
Όπως ενημερώθηκα, το έργο της Επιτροπής ήταν
ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς το επίπεδο των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις ήταν εξαιρετικά υψηλό
και η επιθυμία για συνεργασία με το Επιμελητήριο
εντυπωσιακά έντονη.
Οφείλω να διευκρινίσω εν προκειμένω, ότι η προσπάθεια του Επιμελητηρίου για τη δημιουργία ενός
τέτοιου καταλόγου αποσκοπεί πρωτίστως να αποτελέσει μια παροχή προς τα μέλη του, βοηθώντας τα
να επιλέξουν μεταξύ προσώπων τα οποία διαθέτουν
τις δεξιότητες και την εμπειρία να διαχειριστούν τις
ειδικότερες διαφορές που ανακύπτουν στους τομείς
που δραστηριοποιούνται τα μέλη του ΕΒΕΑ, είτε δηλαδή πρόκειται για εμπορικές, ενδοεταιρικές, διεθνείς
ή ακόμη και οικογενειακές διαφορές μεταξύ εταίρων
που συνδέονται με οικογενειακούς δεσμούς.
Η κατάρτιση του Καταλόγου του ΕΒΕΑ αποτελεί συνέχεια της ευρύτερης προσπάθειας μας να αναδείξουμε την υπεραξία των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και να προσφέρουμε πραγματικά
κίνητρα στα μέλη μας για να δείξουν εμπιστοσύνη
σε αυτές τις μεθόδους. Όπως και ο Κατάλογος Διαιτητών, έτσι και ο πρώτος Κατάλογος Διαμεσολαβητών αποτελούν εργαλεία που προσφέρονται δωρεάν στα μέλη του ΕΒΕΑ, ώστε να δημιουργήσουν
ποιοτικές συνθήκες αναφοράς στις εναλλακτικές
μεθόδους και να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις-μέλη
μας να επιλύουν τις διαφορές τους σύντομα και αποτελεσματικά.

Ε: Πότε μπορούν να αναμένουν την ανακοίνωση
του νέου Καταλόγου οι συμμετέχοντες;
Α: Οι διαδικασίες για την κατάρτιση του Καταλόγου
έχουν ολοκληρωθεί και πολύ σύντομα το ΕΒΕΑ και
το Κέντρο Διαμεσολάβησης θα ανακοινώσουν τον
πρώτο Κατάλογο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών
του ΕΒΕΑ, ο οποίος λόγω του αυξημένου όπως είπαμε ενδιαφέροντος που προσέλκυσε, θα έχει ισχύ για
ένα έτος ξεκινώντας από την 1-1-2016.

Ε: Πέραν του υπό κατάρτιση Καταλόγου Διαιτητών και του καταρτισθέντος Καταλόγου Διαπιστευμένων που αναμένουμε να ανακοινωθούν, τι
άλλο μπορούμε να αναμένουμε από το ΕΒΕΑ αναφορικά με τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης
διαφορών;
Α: Όπως έχουμε αποδείξει τα τελευταία δύο χρόνια
δεν έχουμε σταματήσει να εργαζόμαστε σκληρά
για τη διάδοση και την εδραίωση των εναλλακτικών
μεθόδων επίλυσης διαφορών τόσο ως ΕΒΕΑ, με το
Τμήμα Διαιτησιών και το Κέντρο Διαμεσολάβησης,
όσο και με τις δράσεις και τη συνεχή επαγρύπνηση
του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., στο οποίο συνενώνονται ενεργά όλα
τα Επιμελητήρια της χώρας μέσω της ΚΕΕΕ και εξέχοντα μέλη του πανεπιστημιακού και του δικηγορικού
χώρου.

Στη βάση αυτής της συνεχούς προσπάθειας, μέχρι
το τέλος του έτους θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ορισμένες πολύ σημαντικές δράσεις και νέες
συνεργασίες που θα δώσουν άλλη πνοή στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών στη χώρας μας
και φιλοδοξούν να δώσουν λύσεις σε σημαίνοντα
ζητήματα και παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας.
Θα μου επιτρέψετε όμως, να μην αποκαλύψω περαιτέρω λεπτομέρειες προς ώρας και να συζητήσουμε
επ’ αυτών αναλυτικά σε λίγο καιρό που θα είμαστε σε
θέση να ανακοινώσουμε τα νέα μας σχέδια.

Όπως και ο Κατάλογος Διαιτητών,
έτσι και ο πρώτος Κατάλογος Διαμεσολαβητών αποτελούν εργαλεία που προσφέρονται δωρεάν
στα μέλη του ΕΒΕΑ, ώστε να δημιουργήσουν ποιοτικές συνθήκες αναφοράς στις εναλλακτικές
μεθόδους και να επιτρέψουν στις
επιχειρήσεις-μέλη μας να επιλύουν τις διαφορές τους σύντομα
και αποτελεσματικά.
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υπεραξία στην ήδη δυναμική ομάδα του Ινστιτούτου.
Μάλιστα, η έναρξη της θητείας του Καθηγητή Καλαβρού στην Προεδρία της Επιστημονικής Επιτροπής
του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. σηματοδοτεί και την έναρξη πολλών
ακόμη πρωτοβουλιών επιστημονικής φύσεως οι
οποίες θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.

Ο Κωνσταντίνος Καλαβρός
Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής
του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.
Συμπληρώνοντας ένα έτος από την σύσταση του
Ινστιτούτου Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων
Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.), ένα έτος γεμάτο
συντονισμένες πρωτοβουλίες σεμιναριακής και εκπαιδευτικής επιμόρφωσης επί ζητημάτων σχετικών
με τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών
του νομικού και όχι μόνο χώρου, με εντατικές προσπάθειες ενημέρωσης των επιχειρήσεων μελών του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
οι οποίες ξεπερνούν σε αριθμό τις 150.000 (ενεργά
μέλη, πλέον 100.000 μη ταμειακώς ενήμερα μέλη το
τελευταίο ένα έτος) και με την συστράτευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος ως εταίρου
του Ινστιτούτου, μία ακόμη σπουδαία στιγμή για το
Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. απετέλεσε η πρόσφατη συμπόρευση του
κ. Κωνσταντίνου Καλαβρού, Καθηγητή Πολιτικής
Δικονομίας και Δικαίου της Διεθνούς Διαιτησίας στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου της Θράκης και ιδρυτή
και διευθύνοντος εταίρου της εξέχουσας δικηγορικής εταιρείας «Calavros & Partners Law Firm», από τη
θέση του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής.
Με την πολύτιμη γνώση του, τη βαθιά εμπειρία του
και πάνω από όλα την ασίγαστη διάθεση του να προσφέρει και από αυτή τη θέση στον τομέα της Διαιτησίας και των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών εν γένει, ο κ. Καλαβρός προσθέτει ιδιαίτερη
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Όντας εις εκ των πολυγραφότατων συγγραφέων
στον τομέα της Πολιτικής Δικονομίας, ειδικότερα σε
ζητήματα Διαιτησίας, με πορεία αξιοζήλευτη στο νομικό και πανεπιστημιακό χώρο δύναται να καταστεί
πολύτιμος αρωγός του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. για την επίτευξη
των φιλοδοξιών του Ινστιτούτου τόσο σε επίπεδο διάδοσης και προώθησης των θεσμών αυτών, όσο και
σε επίπεδο νομοθετικών και επιστημονικών προσεγγίσεων και εξελίξεων μέσω της έρευνας και της εκπόνησης μελετών για την υποβολή προτάσεων στη Νομοθετική και Εκτελεστική εξουσία και τους λοιπούς
αρμόδιους φορείς με απώτερο στόχο τη βελτίωση,
τον εμπλουτισμό και την πρόοδο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις εναλλακτικές μεθόδους
επίλυσης διαφορών.
Με ιδέες καινοτόμες, με έμπνευση και καθοδήγηση
που πηγάζει από τα τριάντα και πλέον χρόνια της
επαγγελματικής και πανεπιστημιακής του πορείας,
με το κύρος και το επιστημονικό του εκτόπισμα, ο
καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαβρός αποτελεί το
καταλληλότερο πρόσωπο που θα μπορούσε να
καλύψει τη θέση του Πρόεδρου της Επιστημονικής
Επιτροπής για πρώτη φορά από της συστάσεώς της,
απολαμβάνοντας την πλήρη αποδοχή των υπόλοιπων μελών.
Έπειτα από αυτό το σπουδαίο νέο, καθίσταται πρόδηλο πως το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. γίνεται ακόμη πιο πλούσιο
και το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να φέρει θετικά νέα για το μέλλον των εναλλακτικών μεθόδων
επίλυσης διαφορών.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κωνσταντίνος
Καλαβρός
Οι στόχοι μου για την
προώθηση της Διαιτησίας
ως εναλλακτικού τρόπου
απονομής της Δικαιοσύνης
Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός παραχωρεί συνέντευξη στην Εύη Μέριανου, Δικηγόρο, Δ.Σ. Πειραιώς, LL.B.
(University of Athens), LL.M. (University of Maastricht)
Ε: Κύριε Καθηγητά αποτελεί ξεχωριστή τιμή και
χαρά η συνδρομή σας από τη θέση του Προέδρου
της Επιστημονικής Επιτροπής του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. στις
δράσεις και τους σκοπούς αυτού. Ποιοι λόγοι συντέλεσαν για τη σύμπλευσή σας με αυτή την πρωτοβουλία;
Α: Αποφάσισα να αποδεχθώ την τιμητική για μένα
πρόταση να αναλάβω την προεδρία της επιστημονικής επιτροπής του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., διότι το Ινστιτούτο
Διαιτησίας του ΕΒΕΑ αποτελεί το όργανο, το οποίο
εποπτεύει τις διαιτησίες και τους άλλους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών στο ΕΒΕΑ, το
οποίο κατά το π.δ. 31/1979 σε συνδυασμό με το
άρθρο 902 ΚΠολΔ αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα
θεσμικής διαιτησίας στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε,
η θεσμική διαιτησία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλη
σημασία και διάδοση. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί,
ότι κατά το άρθρο 2 του π.δ. 31/1979 στη διαιτησία
του ΕΒΕΑ μπορεί να υπαχθεί οποιαδήποτε ιδιωτική
διαφορά εμπορικής φύσεως, ανεξαρτήτως της ιδιότητας των μερών ως εμπόρων, επομένως το εύρος
των διαφορών, που μπορούν να υπαχθούν στη διαιτησία αυτή, είναι ευρύτατο. Πέραν αυτού, το Ιν-

10

στιτούτο Διαιτησίας του ΕΒΕΑ έχει δημιουργήσει τις
κατάλληλες υποδομές, ώστε να διεξάγονται οι διαιτησίες σε κατάλληλους χώρους, εξοπλισμένους με
όλα τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα, για μία άνετη
και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας. Επιπλέον, η Επιστημονική Επιτροπή του Ινστιτούτο Διαιτησίας αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού και νομικού κόσμου,
με εξαιρετική εμπειρία στη διαιτησία γενικώς, ώστε
λοιπόν προεδρεύω ενός οργάνου με άριστους από
κάθε πλευρά συνεργάτες.

Στη διαιτησία του ΕΒΕΑ μπορεί
να υπαχθεί οποιαδήποτε ιδιωτική διαφορά εμπορικής φύσεως,
ανεξαρτήτως της ιδιότητας των
μερών ως εμπόρων, επομένως το
εύρος των διαφορών, που μπορούν να υπαχθούν στη διαιτησία
αυτή, είναι ευρύτατο.

Ε: Πολλές φορές θεσμοί εξαιρετικά επιτυχημένοι
διεθνώς, δεν τυγχάνουν της ίδιας ανταπόκρισης
εντός ελληνικών συνόρων. Η δράση σας ως Πανεπιστημιακού είναι αναγνωρισμένη διεθνώς. Θεωρείτε ότι, υπό τη διαμορφωθείσα πλέον κατάσταση στην Ελλάδα, η Διαιτησία αλλά και γενικότερα
οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των διαφορών
μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης
και εδραίωσης;
Α: Θα έλεγα κατά μείζονα λόγο. Είναι γνωστό, ότι η
απονομή της κρατικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα παρουσιάζει πληθώρα προβλημάτων και κυρίως καθυστερεί μέχρι σήμερα, τουλάχιστον, υπέρμετρα, ώστε
θα μπορούσε να πει κανείς, ότι η διαιτησία αποτελεί έναν πραγματικά εναλλακτικό τρόπο απονομής
δικαιοσύνης, που έχει τα ίδια αποτελέσματα με την
κρατική δικαιοσύνη (είναι γνωστό, ότι οι διαιτητικές
αποφάσεις παράγουν, όπως και οι δικαστικές αποφάσεις, δεδικασμένο και εκτελεστότητα) και έναντι
αυτής έχει το πλεονέκτημα, ότι απονέμεται ταχέως
και σε κάθε περίπτωση ταχύτερα από την τακτική
δικαιοσύνη. Είναι, βέβαια, ακριβές, ότι στην Ελλάδα
έχουμε εν μέρει κακές εμπειρίες από ad hoc διαιτησίες, που είχαν διεξαχθεί στο παρελθόν και λόγω
σοβαρών πλημμελειών, που εμφιλοχώρησαν κατά
τη διαιτητική διαδικασία, οι σχετικές διαιτητικές αποφάσεις ακυρώθηκαν αργότερα από τα κρατικά δικαστήρια. Ακριβώς, όμως, για αυτό το λόγο η θεσμική
διαιτησία παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήματα
στη χώρα μας, διότι μπορεί στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού να προλάβει τις αρρυθμίες της ad hoc
διαιτησίας. Άλλωστε, το ΕΒΕΑ με την εποπτεία της
Επιστημονικής Επιτροπής έχει καταρτίσει κατάλογο
διαιτητών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι πραγματικά άριστοι του είδους, οι οποίοι επιπλέον διαθέτουν
και εκτεταμένη εμπειρία σε διεξαγωγή διαιτησιών.
Μάλιστα, αυτή την περίοδο ο κατάλογος αναθεωρείται και η Επιτροπή μας θα έχει ξεχωριστό ρόλο στην
αναθεώρηση αυτή.

Ε: Όπως γνωρίζετε, ήδη, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών βρίσκεται σε μία διαρκή προσπάθεια ενημέρωσης των επιχειρήσεων
– μελών του για τα οφέλη των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Οι επιχειρηματίες μέχρι
πρότινος γνώριζαν κατά κύριο λόγο τη δικαστική
οδό για την επίλυση των διαφορών τους. Ποια θε-

Η διαιτησία αποτελεί έναν πραγματικά εναλλακτικό τρόπο απονομής δικαιοσύνης, που έχει τα
ίδια αποτελέσματα με την κρατική δικαιοσύνη και έναντι αυτής
έχει το πλεονέκτημα, ότι απονέμεται ταχέως και σε κάθε περίπτωση ταχύτερα από την τακτική
δικαιοσύνη.
ωρείτε ότι είναι τα κίνητρα για την προσφυγή του
επιχειρηματικού κόσμου στις εν λόγο διαδικασίες
για την επίλυσης των διαφορών τους και ποια τα
οφέλη για τους πληρεξούσιους δικηγόρους;
Α: Το ερώτημα το έχω ήδη απαντήσει παραπάνω,
αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσέθετα, ότι μία επιχείρηση, αν αποβλέπει στην ταχύτητα και μυστικότητα της διαδικασίας, αλλά και στην κατά το δυνατόν
ακριβοδίκαιη επίλυση της διαφοράς της από ανθρώπους ειδικούς και γνώστες του αντικειμένου, αλλά
και ηθικούς θα προσέτρεχε στη διαιτησία του ΕΒΕΑ.

Ε: Η εγνωσμένη διεθνώς πορεία σας στο χώρο της
νομικής επιστήμης και δη της Πολιτικής Δικονομίας είναι μακρά και το συγγραφικό σας έργο στον
τομέα της Διαιτησίας ξεχωριστό. Στο Ε.Β.Ε.Α. λειτουργεί από το 1979 Μόνιμη Θεσμική Διαιτησία
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 31/1979,
το οποίο αναμένεται να αναθεωρηθεί μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους από ειδική επιτροπή.
Ποια κρίνεται ότι είναι η σημασία και η συμβολή
της Θεσμικής Διαιτησίας του Ε.Β.Ε.Α. για την υποστήριξη και προώθηση του θεσμού της Διαιτησίας
στη χώρα μας;
Α: Στην πρόταση για αναθεώρηση του π.δ. 31/1979,
η οποία ετοιμάζεται από ειδική επιτροπή, η Επιστημονική μας Επιτροπή θα έχει και εκείνη λόγο και
αναμένουμε την σχετική πρόταση για να τοποθετηθούμε. Η Διαιτησία του ΕΒΕΑ αποτελεί, όπως εξήγησα και παραπάνω την μεγαλύτερη και καλύτερα οργανωμένη Θεσμική Διαιτησία στην Ελλάδα και αυτό
και μόνο το γεγονός συμβάλλει στην εμπέδωση του
θεσμού και είναι ιδιαίτερα προσφιλής στις επιχειρή-
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ΑΡΘΡΟ

Νομολογία
Το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως-Λασιθίου με απόφασή του δημιούργησε ένα ιδιαίτερο νομολογιακό προηγούμενο για τη Διαιτησία στον ελληνικό δικαιοδοτικό χώρο αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα και το
κύρος του καταλόγου διαιτητών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση, αφορά στον διορισμό Επιδιαιτητή, κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των
διαιτητών, από το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας ορίζεται από τη συμφωνία των μερών ότι
θα διενεργηθεί η Διαιτησία.

σεις. Άλλωστε, η ποιότητα της διαιτησίας του ΕΒΕΑ
αποδεικνύεται και από τον ελάχιστο αριθμό των
ακυρούμενων από τα κρατικά δικαστήρια διαιτητικών αποφάσεων.

δ. Η χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών στο
επίπεδο της εσωτερικής και διεθνούς θεσμικής διαιτησίας και η δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων σε σειρά που θα αρχίσει να εκδίδει το Ινστιτούτο.

Ε: Ως Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του
Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει
για το εγγύς μέλλον;

Για όλα αυτά και για όσα ακόμη σχεδιάζουμε προσβλέπουμε στην υποστήριξη της Διοίκησης του
ΕΒΕΑ, και ιδιαίτερα του κ. Κ. Μίχαλου, ο οποίος είναι
ιδιαίτερα ενεργός συμπαραστάτης μας.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 879 ΚΠολΔ, το Ειρηνοδικείο ορίζει τους διαιτητές ή τον διαιτητή από Κατάλογο
Διαιτητών, ο οποίος πρέπει να τηρείται σε κάθε ειρηνοδικείο της χώρας και αν δεν υπάρχει κατάλογος ή
συντρέχει σπουδαίος λόγος, ορίζει το κατάλληλο κατά την κρίση του πρόσωπο. Σε πολλά ειρηνοδικεία της
ελληνικής επικράτειας (και από 1/1/2016 Μονομελή Πρωτοδικεία, σύμφωνα με τον νέο ΚΠολΔ) δεν τηρείται
κατάλογος διαιτητών, με μοναδική ίσως εξαίρεση το Πρωτοδικείο Αθηνών (και προηγουμένως το Ειρηνοδικείο Αθηνών), γεγονός που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα επιβραδυντικό της συνολικής διαδικασίας και
να οδηγήσει στο διορισμό προσώπων επίσης μη εξοικειωμένων με τον θεσμό.

Α: Οι στόχοι της Επιστημονικής Επιτροπής συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν στην τελευταία συνεδρίασή μας και συνοπτικά είναι οι ακόλουθοι:
α. Η επιστημονική παρακολούθηση και εποπτεία του
διοικητικού μέρους των διεξαγόμενων στο ΕΒΕΑ διαιτησιών.
β. Η έκφραση γνώμης επί του σχεδίου τροποποίησης του π.δ. 31/1979 και του εκ νέου καταρτιζόμενου καταλόγου διαιτητών.
γ. Η μεγαλύτερη εξωστρέφεια του Ινστιτούτου με διεξαγωγή διεθνούς συνεδρίου, σεμιναρίων και άλλων
συναφών εκδηλώσεων, καθώς και η εμπέδωση των
διεθνών διμερών σχέσεων των επιμελητηρίων στο
επίπεδο της διαιτησίας, αλλά και των λοιπών εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών. Η ενίσχυση του
περιοδικού μας «ADRmag.» του Ε.Β.Ε.Α., ακόμη και
με επιστημονικές συμβολές και μελέτες των μελών
της Επιστημονικής Επιτροπής, αλλά και με ενημέρωση επί θεμάτων εσωτερικής και διεθνούς διαιτησίας.
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Μία επιχείρηση, αν αποβλέπει
στην ταχύτητα και μυστικότητα
της διαδικασίας, αλλά και στην
κατά το δυνατόν ακριβοδίκαιη
επίλυση της διαφοράς της από
ανθρώπους ειδικούς και γνώστες
του αντικειμένου, αλλά και ηθικούς θα προσέτρεχε στη διαιτησία του ΕΒΕΑ.
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ΑΡΘΡΟ

Ελλείψει καταλόγου η ειρηνοδίκης Νεαπόλεως-Λασιθίου συμβουλεύτηκε τον Κατάλογο Διαιτητών του ΕΒΕΑ
και αποφάσισε τον ορισμό επιδιαιτητού εκ του καταλόγου αυτού. Η απόφαση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί
ορόσημο και να αποτελέσει οδηγό και για επόμενες, καθώς για πρώτη φορά, ελλείψει καταλόγου διαιτητών
στο πολιτειακό δικαστήριο, χρησιμοποιείται κατάλογος που έχει καταρτιστεί από άλλο φορέα, ο οποίος αποτελεί ΝΠΔΔ, εν προκειμένω το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Να σημειωθεί πως η κατάρτιση του καταλόγου του ΕΒΕΑ προβλέπεται και ρυθμίζεται ειδικά στο Π.Δ. 31/1979
για τη Μόνιμη Θεσμική Διαιτησία του ΕΒΕΑ. Ο κατάλογος, ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΕΒΕΑ και κοινοποιείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το Πρωτοδικείο Αθηνών, τον ΣΕΒ και το Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών,
βρίσκεται σε ισχύ για δύο έτη και περιλαμβάνει πρόσωπα που διακρίνονται για το ήθος, τη μόρφωση και την
εμπειρία τους, με σημαντική δραστηριότητα στο Εμπόριο και τη Βιομηχανία, καθώς επίσης δικηγόρους με
γνώσεις σε θέματα διαιτησίας, ανώτατα στελέχη της Διοίκησης, Δικαστές και Καθηγητές Α.Ε.Ι., ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διορισμού Διαιτητή ανάλογα με τη φύση της κρινόμενης υπόθεσης.
Η ποικιλομορφία των προσώπων που απαρτίζουν τον κατάλογο, τόσο όσον αφορά τις ιδιότητες, όσο και
τους τομείς δραστηριοποίησής τους, παρέχει στους ενδιαφερόμενους ένα ευρύτατο φάσμα επιλογών. Συνεπώς, επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους, είτε αυτοί είναι τα διάδικα μέρη ή οι διαιτητές, είτε, όπως εν προκειμένω, το ειρηνοδικείο, να επιλέξουν το πρόσωπο εκείνο που κρίνεται καταλληλότερο για την επίλυση της
συγκεκριμένης διαφοράς, γεγονός το οποίο ενισχύει την υπεραξία του Καταλόγου Διαιτητών του ΕΒΕΑ για
την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών.
Η μακρά διαδικασία επιλογής των κατάλληλων προσώπων που θα συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Διαιτητών του ΕΒΕΑ και η προσεκτική και αυστηρή συμπερίληψη προσώπων εγνωσμένου κύρος αποτελεί τον παράγοντα που δημιουργεί ένα νομικό εργαλείο ικανό να προσφέρει λύσεις, όπως συνέβη και εν προκειμένω,
πέρα των τειχών του ΕΒΕΑ, παρέχοντας ταυτόχρονα στα μέλη του Καταλόγου τη δυνατότητα να λειτουργούν
υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ.

* Το ΕΒΕΑ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία κατάρτισης του νέου Καταλόγου Διαιτητών που θα τεθεί σε ισχύ την 01-01-2016
και για δύο πλήρη έτη.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
για το Θεσμό
της Διαιτησίας
από το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.
και το Ε.Β.Ε.Α
Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμερου σεμιναρίου (9 και
10 Νοεμβρίου 2015) για τον θεσμό της Διαιτησίας
(Επίπεδο Ι) που οργανώθηκε από το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.
και το Ε.Β.Ε.Α. υπό την επιστημονική επιμέλεια της
κ. Αλεξίας Κουκκουλλή (Γενική Γραμματέας του
Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) με την πολύτιμη συνδρομή των κ.κ.
Σταύρου Βαρδαλά (Ταμίας του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.), κ. Ιωάννη Δαμηλάκη (Μέλος του Δ.Σ. του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.)
και κ. Σταυρούλας Μοσχίδου (Μέλος του Δ.Σ. του
Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.). Πλήθος καταξιωμένων εισηγητών και
πανεπιστημιακών εγνωσμένου κύρους τοποθετήθηκαν σε μία σειρά από ζητήματα τόσο δικονομικά
ως προς την διαδικασία της διαιτησίας, όσο και σε
θεωρητικό επίπεδο, αναφορικά με τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο θεσμός στα αντισυμβαλλόμενα μέρη.
Την εισαγωγή στο θεσμό της Διαιτησίας αλλά και
την εις βάθος ανάλυση σε άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας πραγματοποίησαν οι κυρίες
Αλεξία Κουκκουλλή, Δικηγόρος, Διαιτητής, Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών
και Σταυρούλα Μοσχίδου, Δικηγόρος, Διαιτητής,
Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών με εισηγήσεις και τις δύο ημέρες του Σεμιναρίου. Κατά την παρουσίασή τους αναπτύχθηκαν
θεμελιώδη ζητήματα της διαιτητικής διαδικασίας
και δόθηκε με παραστατικότητα το περίγραμμα
της οργάνωσης μιας διαιτητικής δίκης, μέσα από
την ερμηνεία των αντίστοιχων άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλά και από πραγματικά
παραδείγματα. Οι δύο εισηγήτριες μέσα από την

τοποθέτηση τους στάθηκαν στον καταλυτικό ρόλο
του πληρεξουσίου δικηγόρου σε μια διαιτητική
δίκη και την νέα ύλη που «ανοίγεται» μέσω του θεσμού της Διαιτησίας στο δικηγορικό επάγγελμα.
Ακολούθως, τον λόγο πήρε ο Καθηγητής Πολιτικής
Δικονομίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της
Θράκης και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός, ο
οποίος ανέπτυξε διεξοδικά τις δικονομικές πτυχές
μιας εν εξελίξει διαιτητικής διαδικασίας ενώ κεντρικό ζήτημα της εισηγήσεώς του αποτέλεσε η έννοια
της διαιτητικής ρήτρας. Ο κ. Καλαβρός παρέθεσε
ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα που μπορούν να
αποκτήσουν οι διάδικοι από την διαιτητική διαδικασία και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στην ταχεία διευθέτηση των ιδιωτικών διαφορών σε πολύ σύντομες προθεσμίες, σε αντίθεση
από την χρονοβόρα διαδικασία των τακτικών δικαστηρίων. Οι συμμετέχοντες δεν άφησαν ανεκμετάλλευτη την παρουσία του καθηγητή, τον οποίο
κατέκλυσαν με ερωτήσεις τόσο κατά τη διάρκεια,
όσο και μετά το πέρας της εισηγήσεώς του.
Η δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου συνεχίστηκε
με την εισήγηση της Επίκουρης Καθηγήτριας Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών κας
Μαρίας Γαβουνέλη, η οποία κατά την εισήγηση της
αποτύπωσε γλαφυρά τις προκλήσεις της διαιτησίας
σε διεθνές επίπεδο και υπογράμμισε την αναγκαιότητα διάδοσης του θεσμού, ειδικά σε περιπτώσεις
διεθνών εμπορικών διαφορών, ως μία εναλλακτική
μέθοδο επίλυσης διαφορών που κερδίζει έδαφος
παγκοσμίως.
Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την εισήγηση
του κ. Ιωάννη Δαμηλάκη, Senior Partner – Firm
Administrator της Δικ. Εταιρείας «Δρυλλεράκης και
Συνεργάτες» και Διαιτητή στον Κατάλογο του ΕΒΕΑ,
ο οποίος με τη σειρά του παρουσίασε ενδελεχώς
τη μόνιμη θεσμική Διαιτησία του ΕΒΕΑ σχολιάζοντας κατ’ άρθρο το Π.Δ. 31/1979, δίνοντας απα-

15

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός ήταν καθηλωτικός. Αριστερά η κ. Αλεξία Κουκκουλλή.
Μετά το πέρας της εισήγησης του κ. Καλαβρού. Αριστερά η κ. Αλεξία Κουκκουλλή και δεξιά η κ. Σταυρούλα Μοσχίδου.

ντήσεις σε πρακτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή
των άρθρων του. Η εισήγηση του κ. Δαμηλάκη, που
κέντρισε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, τόνισε την σημασία της πιο δημοφιλούς θεσμικής διαιτησίας στη χώρα μας και κατέστησε σαφές αυτό
που οι λοιποί εισηγητές ανέφεραν ως ουσιαστικά
πλεονεκτήματα της Θεσμικής Διαιτησίας του ΕΒΕΑ.
Σκοπός του σεμιναρίου ήταν αφενός, να εισάγει
τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο λειτουργίας της
διαιτησίας, ad hoc και θεσμικής, και αφετέρου, να
δώσει απαντήσεις σε πρακτικά ζητήματα, που ανακύπτουν κατά την διαδικασία της διαιτητικής δίκης
συγκριτικά με την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων.
Στο τέλος του σεμιναρίου ανακοινώθηκε και η διεξαγωγή του δεύτερου κύκλου με τίτλο «Εισαγω-
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γή στο Θεσμό της Διαιτησίας: Επίπεδο ΙΙ», οι ημερομηνίες του οποίου θα οριστικοποιηθούν πολύ
σύντομα, καλύπτοντας ειδικότερα ζητήματα της
διαιτητικής διαδικασίας, με τη συμμετοχή νομικών
και καθηγητών εγνωσμένου κύρους.
Καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία του σεμιναρίου
προσέδωσαν οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι από
ένα ευρύ επαγγελματικό φάσμα, χωρίς αποκλειστικά νομικό υπόβαθρο. Με διάθεση να εισπράξουν
γνώση αλλά και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους,
συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του σεμιναρίου
καταθέτοντας τους προβληματισμούς και τις σκέψεις τους για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού
και στη χώρα μας και εκφράζοντας εύστοχες ερωτήσεις μπόρεσαν και από την πλευρά τους να εισπράξουν σφαιρική γνώση γύρω από το θεσμό της
διαιτησίας.

Σε απάντηση των εκκλήσεων για επανάληψη του
θερινού σεμιναρίου 60 ωρών κατά το οποίο αναπτύχθηκε πλήρως ο θεσμός της διαιτησίας και οι
ειδικότερες έννοιές του και οι συμμετέχοντες είχαν
την ευκαιρία να τις κατανοήσουν μέσω και βιωματικών ασκήσεων, το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ και το Ε.Β.Ε.Α. στην
προσπάθεια τους να παρέχουν την κατά το δυνατό
επαρκέστερη και πιο αποτελεσματική παροχή γνώσης και να φανούν συνεπείς στο όραμα τους για
την προώθηση και την εξέλιξη του θεσμού, αποφάσισαν να διοργανώσουν το εν λόγω σεμινάριο σε
δύο επίπεδα συγκεντρώνοντας τα σπουδαιότερα
ζητήματα γύρω από το θεσμό της διαιτησίας.
Ανταποκρινόμενο το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ., επομένως, στην
επιτακτική, εάν αναλογιστεί κανείς το γεγονός πως
το δικαιοδοτικό σύστημα μας σύστημα κινείται

εδώ και δεκαετίες στα όρια της αρνησιδικίας, ανάγκη της διάδοσης του θεσμού της διαιτησίας και
στη χώρα μας, αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικές και
ενημερωτικές δράσεις του θα συνεχιστούν με την
ίδια αμείωτη συχνότητα και το προσεχές διάστημα.
Όπως πάντοτε, έτσι και σε αυτό το εκπαιδευτικό Σεμινάριο, το Τμήμα Διαιτησιών και το Τμήμα
Προσωπικού, στελεχωμένα από το ικανότατο και
πάντοτε πρόθυμο έμψυχο δυναμικό τους συνέβαλλαν καθοριστικά στην ομαλή διεξαγωγή του Σεμιναρίου συνδράμοντας το κάθε ένα από το πεδίο
αρμοδιοτήτων του τόσο τους εισηγητές, όσο και
τους συμμετέχοντες.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
για την Εισαγωγή
στην Τραπεζική
Διαμεσολάβηση
Στις εγκαταστάσεις του Ε.Β.Ε.Α. έλαβε χώρα για τρίτη
και τελευταία φορά το διήμερο (20 &21 Οκτωβρίου
2015) εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το
Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. με θέμα «Εισαγωγή στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση». Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή καθώς οι
αιτήσεις υπερκάλυψαν τις προσφερόμενες θέσεις,
θέτοντας από την αρχή τις βάσεις για τη διεξαγωγή
σεμιναρίου επιπέδου ΙΙ, που θα βοηθήσει να αναδειχθούν ειδικότερα θέματα σχετικά με την Τραπεζική Διαμεσολάβηση.
Την ευθύνη του Σεμιναρίου ανέλαβαν αξιόλογοι και
έμπειροι στον τομέα των εναλλακτικών μεθόδων
επίλυσης των διαφορών δικηγόροι και ειδικότερα,
η κ. Αλεξία Κουκκουλλή, Δικηγόρος, Διαιτήτρια και

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ως επικεφαλής εκπαιδεύτρια , η κ. Σταυρούλα Μοσχίδου, Δικηγόρος,
Διαιτήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, και
ο κ. Βασίλης Σταυριανάκης, Δικηγόρος και Διαμεσολαβητής.
Την έναρξη του σεμιναρίου σηματοδότησε η εισήγηση της κας Αλεξίας Κουκκουλλή, Δικηγόρου,
Διαιτητού, Διαμεσολαβήτριας και Εκπαιδεύτριας
Διαμεσολαβητών, η οποία ανέπτυξε το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας της τραπεζικής διαμεσολάβησης, παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα που μπορεί
να αντλήσει κάποιος από την διαδικασία.
Τον λόγο είχε στη συνέχεια η κα Σταυρούλα Μοσχίδου, Δικηγόρος, Διαιτητής, Διαμεσολαβήτρια
και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, η οποία με τη
σειρά της εμβάθυνε σε διαδικαστικά ζητήματα της
διαμεσολάβησης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του
δικηγόρου στην επιτυχή έκβαση μιας διαμεσολάβησης, που μπορεί να απορρέει από μια τραπεζική
διαφορά και σε αντιδιαστολή με την τυπική διαδικασία των τακτικών δικαστηρίων.

Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις ικανότητές τους σε διαδικασία προσομοίωσης στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του Κέντρου Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ.
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Τη σκυτάλη παρέλαβε ο κος Βασίλειος Σταυριανάκης, Δικηγόρος και Διαμεσολαβητής, ο οποίος
ανέπτυξε εκτενώς τις στρατηγικές που μπορούν να
ακολουθήσουν τα μέρη κατά την διαδικασία της
τραπεζικής διαμεσολάβησης, καθώς και πρακτικές
συμβουλές κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας αμοιβαίας συμφωνίας.
Η εισήγηση του κ. Σταυριανάκη επεκτάθηκε και σε
ειδικότερα θέματα με εκτενή αναφορά σε εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα.
Και οι τρεις οι εισηγητές έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή και ανέπτυξαν διεξοδικά χρήσιμες τεχνικές διαπραγμάτευσης που προσιδιάζουν στη διαδικασία
και τις απαιτήσεις της τραπεζικής διαμεσολάβησης,
δίνοντας έμφαση στη θεωρία της ανισορροπίας
των δυνάμεων.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν
πληροφορίες και εξειδικευμένες γνώσεις, μέσα από
έναν διαδραστικό τρόπο για τον θεσμό της διαμεσολάβησης στον τραπεζικό κλάδο, δοκιμάζοντας
τις ικανότητές τους στην τραπεζική διαμεσολάβηση μέσω διαδικασίας προσομοίωσης. Κεντρικό
θέμα των εικονικών αυτών διαμεσολαβήσεων με-

ταξύ δανειοληπτών και τραπεζών, οι οποίες στηρίχθηκαν σε πραγματικά δεδομένα.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες που διαθέτει το Κέντρο Διαμεσολάβησης του ΕΒΕΑ για την διεξαγωγή διαρθρωμένων διαδικασιών διαμεσολάβησης. Με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της προσομοίωσης
οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την εμπειρία τους
αλλά και για τα συμπεράσματα που εξήγαγαν από
αυτήν, λαμβάνοντας και την απαραίτητη και πολύτιμη ανατροφοδότηση από τους εισηγητές.
Το Ε.Β.Ε.Α. και το Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ. αποδεικνύουν έμπρακτα και σε σταθερή βάση, μέσα από στοχευμένες
εκπαιδευτικές δράσεις υψηλού επιπέδου σε επίκαιρα νομικά ζητήματα, τις συνεχείς προσπάθειες
για την υλοποίηση του οράματος να προαχθούν οι
μέθοδοι εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και να
καταστεί η διαμεσολάβηση πολύτιμο εργαλείο για
επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Οι εισηγήτριες κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου.
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Εναλλακτικά,
μεθοδικά και ευέλικτα!
Το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
(Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ.) προάγει, αναδεικνύει, διαδίδει και προωθεί τη Διαιτησία και
τις άλλες εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών στους πολίτες, στις
επιχειρήσεις και εν γένει στο κοινωνικό σύνολο.
Επισκεφθείτε τη νέα του ιστοσελίδα που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ανοικτή πλατφόρμα ενημέρωσης και ιδεών για όλους εκείνους που θέλουν να
αντλήσουν πληροφορίες και να μοιραστούν σκέψεις για τη Διαιτησία, τη Διαμεσολάβηση και τις άλλες μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210 3624341, 210 3382311, 210 3382310, Fax: 210 3624341

www.idemed.gr
Διευθυντής: Χρήστος Παναγόπουλος

