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Την 19 ∆εκεµβρίου 2008 στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και µε την παρουσία του Υφυπουργού κ. Σταύρου
Καλαφάτη, η τελετή απονοµής Πιστοποιητικών
∆ιαπίστευσης των πρώτων εκπαιδευθέντων στην Ελλάδα
∆ιαµεσολαβητών.
Τα πιστοποιητικά αυτά είναι του Chartered Institute of
Arbitrators (CΙArb- http://www.arbitrators.org/) του
Λονδίνου.
Εκπαιδευτές ήταν :
α) η κα Amanda Bucklow, έµπειρη διαµεσολαβήτρια
και εκπαιδευτής http://www.amandabucklow.co.uk/ και
β) ο κ. Charles Middleton-Smith, έµπειρος δικηγόρος
Ο Ειδικός Γραµµατέας για την
Ανταγωνιστικότητα, κ. Ελευθέριος
Σταυρόπουλος, συντονίζοντας την
τελετή απονοµής, διευκρίνισε, ότι η
προώθηση της διαµεσολάβησης ήταν
ήδη µια από τις προτεραιότητες του
προηγούµενου Ειδικού Γραµµατέα και
ότι η δράση αυτή συνεχίσθηκε εντασσόµενη στα κριτήρια για την αναβάθµιση της θέσης της χώρας µας στους
παγκόσµιους δείκτες ανταγωνιστικότητας.
Στη συνέχεια ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης
εξήρε τη σηµασία της ∆ιαµεσολάβησης για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Γι’ αυτό το λόγο το
Υπουργείο Ανάπτυξης – Ειδική
Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα ανταποκρίθηκε άµεσα στη προσπάθεια του Ελληνικού Κέντρου
∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας και
ενέταξε τη ∆ιαµεσολάβηση µεταξύ
των ΜµΕ ως δράση στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα &
Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-

και διαµεσολαβητής http://www.hammonds.com/
Default.aspx?sID=14&cID=61650&ctID=36&Filter=Details
στο δικηγορικό γραφείο Hammonds του Λονδίνου.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισµό, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής και επιστηµονικός συνεργάτης κ. Φώτης Φιτσιλής, η εκπρόσωπος του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης κα Χρύσα Φιλιππάκη, οι οποίοι
τόνισαν το προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου και
του Υπουργού για το θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης, καθώς και ο κ. Michael Forbes-Smith, Πρόεδρος του
Chartered Institute of Arbitrators, που είναι ο φορέας
πιστοποίησης.

2013, ενώ παράλληλα χρηµατοδότησε
την για πρώτη φορά εκπαίδευση στην
Ελλάδα διαµεσολαβητών, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν από τον έγκριτο
Οργανισµό του Ηνωµένου Βασιλείου.
Επισήµανε, επίσης, τις υπόλοιπες
δράσεις του Υπουργείου ειδικά την
ενσωµάτωση από την Ελλάδα της
Small Business Act, δηλ. της νοµοθεσίας για τις µικρές επιχειρήσεις, που
στοχεύει στην απαραίτητη ενίσχυσή
τους και ώθηση του ανταγωνισµού.
Ιδιαίτερον ενδιαφέρον έχει ο χαιρετισµός του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
κ. Σωτ. Χατζηγάκη, ο οποίος ετόνισε,
µεταξύ άλλων, και τα εξής :
«Θα ήθελα µε την ευκαιρία αυτή
να χαιρετίσω την εκδήλωσή σας και
να συγχαρώ την ηγεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης για την πρωτοβουλία της προώθησης του νέου
αυτού θεσµού για την Ελλάδα, στο
νοµικό και επιχειρηµατικό κόσµο της
χώρας.
Ο θεσµός της ∆ιαµεσολάβησης
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για

το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης καθώς
µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στις
προσπάθειες που καταβάλλουµε για
την επιτάχυνση των ρυθµών απονοµής της ∆ικαιοσύνης.
Αναγνωρίζουµε πως για να είναι
επιτυχής η υλοποίηση του νέου για τη
χώρα µας θεσµού της ∆ιαµεσολάβησης απαιτούνται προσεχτικά και σταθερά βήµατα. Αναµφισβήτητα, η
εµπειρία των χωρών της Ευρώπης
µπορεί ν’ αποτελέσει σηµαντικό οδηγό για τη σωστή εφαρµογή της
∆ιαµεσολάβησης στην Ελλάδα, ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και
µια σειρά άλλων παραγόντων, όπως
είναι η σωστή ενηµέρωση των επιχειρηµατιών και του νοµικού κόσµου της
χώρας.
Για το λόγο αυτό θεωρούµε, ότι
η σηµερινή τελετή απονοµής των
Πιστοποιητικών ∆ιαπίστευσης των
πρώτων εκπαιδευθέντων στην
Ελλάδα ∆ιαµεσολαβητών από τον
έγκριτο και µε µεγάλη εµπειρία οργανισµό του Ηνωµένου Βασιλείου
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«Chartered Institute of Arbritrators»
αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την
εδραίωση του θεσµού στη χώρα µας.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να συγχαρώ τον Σύνδεσµο
Ανώνυµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.,
την ηγεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης, για την πρωτοβουλία
να διοργανώσουν τη σηµερινή εκδήλωση.
Παράλληλα, θέλω να συγχαρώ
τους πρώτους ∆ιαµεσολαβητές
της Ελλάδας για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και να
τους ευχηθώ καλή επιτυχία στα
νέα τους καθήκοντα.»
Η κα Ιωάννα Αναστασοπούλου, ∆.Ν.,
∆ικηγόρος, αναφέρθηκε στο θεσµό
της διαµεσολάβησης, στις µεθόδους,
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που ακολουθεί και στις δυνατότητες
που παρέχει για την ταχύτερη και ικανοποιητικότερη επίλυση των ιδιωτικών διαφορών, καταλήγοντας ότι αυτή η πολύ σηµαντική προσπάθεια δεν
θα είχε επιτευχθεί χωρίς την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης
και των εξαιρετικά αξιόλογων στελεχών του.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης
υπεγράφη ∆ιακήρυξη Προθέσεων, που αποτελεί µνηµόνιο
συνεργασίας
µεταξύ
του
Ελλ.Κ.∆.∆., του ΥΠΑΝ, της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ
για τη στήριξη του θεσµού της
∆ιαµεσολάβησης για τις ΜµΕ.
Η εν λόγω ∆ιακήρυξη Προθέσεων δη-

µοσιεύεται στην επόµενη σελίδα.
Τα πιστοποιητικά απενεµήθησαν από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη και από
τον κ. Michael Forbes-Smith,
Πρόεδρο του Chartered Institute
of Arbitrators.
Οι διαπιστευµένοι ∆ιαµεσολαβητές είναι εφεξής στη διάθεση των επιχειρηµατιών τόσο για την επίλυση των διαφορών τους, όσο και στα πλαίσια της
πτωχευτικής διαδικασίας µε βάση το
νέο Πτωχευτικό Κώδικα, όπου ρητά
προβλέπεται ο διορισµός τους.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν εκπρόσωποι των Επιµελητηρίων, των
επιχειρήσεων και των παραγωγικών
τάξεων, Καθηγητές Πανεπιστηµίου
και ∆ικηγόροι.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
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Αναµνηστική φωτογραφία των περισσότερων από τους συµµετάσχοντας στην τελετή
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ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
που υπογράφηκε µεταξύ του Ελληνικού Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης µε την
συµµετοχή του Συνδέσµου Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, της Γενικής
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος και της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου

∆ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Π ΡΟΘΕΣΕΩΝ

Ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και
∆ιαιτησίας (Ελλ.Κ.∆.∆.), το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος,
η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος και η Εθνική
Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου διακηρύσσουν την πρόθεσή τους να συνεργασθούν, ώστε
οι εταιρείες µέλη τους :
1. να προβλέπουν, κάθε φορά, που αυτό είναι δυνατό και επιθυµητό, ρήτρες διαµεσολάβησης
στα συµφωνητικά, που υπογράφουν,
2. να γνωστοποιήσουν στο ευρύ κοινό αυτή την ∆ιακήρυξη Προθέσεων,
3. να γνωστοποιήσουν αυτή την ∆ιακήρυξη στους νοµικούς τους παραστάτες και
συµβούλους,
4. να παρέχουν ενηµέρωση και εκπαίδευση στο προσωπικό τους, ώστε η ∆ιαµεσολάβηση να
γίνει γνωστή σε όλα τα πρόσωπα, που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν καταστάσεις
προστριβών,
5. σε καταστάσεις πιθανής αντιδικίας ή πριν την έναρξη δικαστικής διαµάχης, να εξετάζουν
πάντοτε αν η προσφυγή στη ∆ιαµεσολάβηση είναι δυνατή και επιθυµητή,
6. εφόσον η αντιδικία ή η διαµάχη επιλύεται διαµεσολαβητικά, να προτείνουν στην άλλη
πλευρά την ∆ιαµεσολάβηση για την επίλυση της διαφοράς τους, παρέχοντας, εφόσον
είναι αναγκαίο, οποιαδήποτε χρήσιµη πληροφορία σχετικά,
7. να αποδέχονται την πρόσκληση της άλλης πλευράς, µε την οποία διαπραγµατεύονται ή
αντιδικούν σε οποιοδήποτε από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. και στην Ελλάδα, να συζητήσουν
στα πλαίσια της ∆ιαµεσολάβησης,
8. να απαντούν σχετικά µε την αποδοχή τους για έναρξη της ∆ιαµεσολάβησης εντός 7
ηµερών από την περιέλευση σε αυτούς της πρόσκλησης από την άλλη πλευρά,
9. να προχωρούν στη δικαστική διαδικασία µόνον, αφού εξετασθούν όλες οι πιθανότητες και
αφού αποτύχουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την φιλική διευθέτηση της διαφοράς,
10. να ενηµερώνουν την άλλη πλευρά στις διαπραγµατεύσεις ή στη διαφορά, γιατί δεν
επιλέγουν να αποδεχτούν την πρόσκληση για ∆ιαµεσολάβηση
11. να συµµετέχουν σε συναντήσεις µε άλλες επιχειρήσεις, για την ανταλλαγή εµπειριών και
τη βελτίωση της εφαρµοζοµένης πρακτικής σε σχέση µε την φιλική επίλυση διαφορών.

