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ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - 
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Επιµέλεια: Απόστολος Γιαννακούλιας, ασκούµενος δικηγόρος

Μαρία Γερολυµάτου, φοιτήτρια Νοµικής

Α)  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ι.  ΕΛΛΑ∆Α : Εκπαιδεύτηκαν οι πρώτοι

διαµεσολαβητές στην Αθήνα

Το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης

και ∆ιαιτησίας µε τη χρηµατοδότηση της

Γενικής Γραµµατείας για την

Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου

Ανάπτυξης πραγµατοποίσε στις αρχές

Σεπτεµβρίου στην Αθήνα το πρώτο  σεµι-

νάριο βασικής εκπαίδευσης διαµεσολαβη-

τών διάρκειας 56 ωρών.

Στο σεµινάριο συµµετείχαν κατά κύριο

λόγο δικηγόροι, αλλά και δυο οικονοµολό-

γοι. Στο διάρκειας πέντε ηµερών σεµινάριο

οι συµµετέχοντες έµαθαν για τη λειτουργία

του θεσµού και µε υπόδυση ρόλων εκπαιδεύ-

τηκαν στη διαδικασία εκείνη η οποία µέσα

από τη συζήτηση θα οδηγήσει τις αντιµαχό-

µενες πλευρές στην επίτευξη  συµφωνίας.

Εκπαιδευτές ήταν η Κα Amanda

Bucklow, ανεξάρτητη εµπορική διαµεσο-

λαβήτρια, και ο κ.  Charles Middleton-

Smith, δικηγόρος και διαµεσολαβητής της

δικηγορικής εταιρείας Hammond LLP του

Λονδίνου. 

Και οι δυο κατατάσσονται µεταξύ

των καλύτερων διαµεσολαβητών στην

Αγγλία σύµφωνα µε τους δείκτες UK

Legal 500. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.legal500.com/c/london/dispute-

resolution/mediators 

ΙΙ.  ΑΦΡΙΚΗ : Μια ενδιαφέρουσα αποστολή

των ∆ιαµεσολαβητών Χωρίς Σύνορα

Η Anne Parys στο άρθρο της

«Mediators on a Mission» (∆ιαµεσολαβη-

τές σε Αποστολή), που αναδηµοσιεύτηκε

στον ιστότοπο  www.mediate.com από το

περιοδικό The Pennsylvania Lawyer, ανα-

φέρεται σε µια από τις αποστολές των

∆ιαµεσολα-βητών Χωρίς Σύνορα. 

Η ένωση Mediators Beyond Borders

(MBB) περιλαµβάνει διαιτητές, διαµεσολα-

βητές και επαγγελµατίες συµβούλους, οι

οποίοι χρησιµοποιούν τις ικανότητές τους

για να φέρουν ελπίδα σε κάποιες από τις

πιο τραγικές καταστάσεις ανά τον κόσµο.

Η Λιβηρία υπέφερε για πολλά χρόνια

από αναταραχές και η επίδειξη ή η άσκηση

δύναµης ήταν ο µόνος τρόπος επιβολής. Η

εισαγωγή της διαπραγµάτευσης και της

διαµεσολάβησης στους τραυµατισµένους

πληθυσµούς και τους οργανισµούς της

αναπτυσσόµενης κοινωνίας των πολιτών

στη Λιβηρία θα µπορούσαν να προωθή-

σουν εναλλακτικές λύσεις για τη µη βίαιη

επίλυση των διαφορών.

Ο Louis Kushner και ο Rober Creo – δι-

κηγόροι και διαµεσολαβητές στο

Pittsburgh των Η.Π.Α. – επισκέφτηκαν το

στρατόπεδο προσφύγων του Buduburam,

το οποίο στεγάζει περισσότερους από

40.000 Λιβεριανούς πρόσφυγες, µεταξύ

των οποίων και 400 πρώην ανήλικους

στρατιώτες. Η οργάνωση ∆ιαµεσολαβητές

Χωρίς Σύνορα, σε συνεργασία µε τον ορ-

γανισµό Child Soldier Reintegration Fund
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2

∆.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1.11.2008



[ ΟΙ  ΣΕΛΙ∆ΕΣ  ΤΗΣ  ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  58  ]

επέλεξαν περίπου 85 από τα παιδιά-στρα-

τιώτες για να εκπαιδευτούν και να επανε-

νταχθούν στη Λιβεριανή κοινωνία. Πολλοί

πρώην µαχητές, ειδικά τα παιδιά τα οποία

έγιναν εξαναγκαστικά στρατιώτες, γνωρί-

ζουν πώς να αντιµετωπίζουν τις συγκρού-

σεις µόνο µε τη δύναµη και τη βία. Οι δια-

µεσολαβητές τους έδειξαν εναλλακτικές

µεθόδους για να λύνουν τις διαφορές µέ-

σω του διαλόγου. 

Αναλογιζόµενος όσα έζησε ο Kushner

υπογράµµιζε, ότι: «∆έκα βήµατα από µένα

σε όλες τις κατευθύνσεις κάθονταν 85 νέοι

άνδρες, τώρα πλέον έχουν φτάσει τα 20, οι

οποίοι είχαν σκοτώσει, ακρωτηριάσει και

βασανίσει χιλιάδες ανθρώπους και οι οποί-

οι τώρα είχαν κάποια ελπίδα για να επανε-

νταχθούν στην κανονική ζωή».

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.mediatorswitoutborder.org 

www.mediate.com/articles/mediators_o

n_a_mission.cfm (ολόκληρο το άρθρο)

ΙΙΙ.  Η.Π.Α. : ∆ιαµεσολάβηση για εργατικές

διαφορές των ηθοποιών του Χόλλυγουντ

Στις Η.Π.Α., οι Ενώσεις Ηθοποιών του

Hollywood ζήτησαν τη διενέργεια

Οµοσπονδιακής ∆ιαµεσολάβησης για την

επίλυση της συλλογικής εργατικής τους

διαφοράς µε τα κινηµατογραφικά studios.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.reuters.com/article/entert

ainmentNews/idUSTRE49I2YV200810

20?feedType=RSS&feedName=entert

ainmentNews 

IV. ΑΓΓΛΙΑ : Ο JAMS και στο Λονδίνο

O JAMS, ένας από τους µεγαλύτερους

παγκόσµιους ιδιωτικούς παροχείς υπηρεσιών

Εναλλακτικής Επίλυσης ∆ιαφορών, άνοιξε

γραφεία στο Λονδίνο. O JAMS ιδρύθηκε στην

Καλιφόρνια το 1979 και πλέον στοχεύει στις

αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

w w w . t h e l a w y e r . c o m / c g i -

bin/item.cgi?id=134766

V. ΑΓΓΛΙΑ : Πρώτη Λέσχη ∆ιαµεσολαβητών 

Στις 11 Νοεµβρίου, στη Fleet Street του

Λονδίνου θα γίνουν τα εγκαίνια της πρώ-

της λέσχης διαµεσολαβητών (mediation’s

breakfast club).

Σύµφωνα µε τους διοργανωτές,

Michael Cover και David Richbell, στόχος

είναι η ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών

µεταξύ διαµεσολαβητών διαφόρων κλά-

δων σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.themediatormagazine.co.

uk/news/1-latest/52-mediations-new-

breakfast-club

VI.  ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ : Πιστοποίηση 

από  το ∆ιεθνές Ινστιτούτο 

∆ιαµεσολάβησης (ΙΜΙ)

Τον Ιούλιο του 2008, έπειτα από 6 µή-

νες διαβουλεύσεων, το ∆ιεθνές Ινστιτού-

το ∆ιαµεσολάβησης (International

Mediation Institute) ανακοίνωσε ένα σύ-

στηµα διεθνούς πιστοποίησης διαµεσολα-

βητών («Global Mediator Competency

Certification Standards»).

Οι διαµεσολαβητές θα υποβάλλονται

σε ειδική εξέταση εξοµοίωσης της διαδικα-

σίας διαµεσολάβησης (role play test) και θα

πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια

που θα ανακοινωθούν σύντοµα. Τα ονόµα-

τα των επιτυχόντων θα αναρτώνται στον

ιστότοπο του IMI για µια περίοδο 12 µηνών. 

Έµπειροι διαµεσολαβητές εµπορικών

διαφορών θα έχουν την δυνατότητα να πι-

στοποιούνται ακολουθώντας πιο σύντοµη

διαδικασία («fast-track certification») και

χωρίς να υποβάλλονται στην παραπάνω

εξέταση.

Το σύστηµα θα τεθεί σε εφαρµογή από

1η Ιανουαρίου του 2009. 

Στόχος, κατά τον Michael Leathes, εί-

ναι η προσφορά στους χρήστες της διαµε-

σολάβησης διαφάνεια και ασφάλεια ως

προς την καταλληλότητα των ατόµων, που

αναλαµβάνουν το έργο αυτό και εύκολη

πρόσβαση σε αντικειµενική καθοδήγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.imimediation.org 

VII.  ΓΑΛΛΙΑ :

Έκθεση της Επιτροπής Guinchard

Η Επιτροπή Guinchard παρουσίασε

στις 30 Ιουνίου στο Γαλλικό Υπουργείο

∆ικαιοσύνης Rachida Dati 65 προτάσεις για

την απλοποίηση των αστικών και ποινικών

διαδικασιών. Οι προτάσεις είναι διαθέσιµες

στο παρακάτω άρθρο:

http://tempsreel.nouvelobs.com/actua

lites/societe/20080630.OBS0751/les_p

roposisions 

VIII.  ΓΑΛΛΙΑ :

Έκθεση για τις Μικροεπιχειρήσεις

Το «Salon des Micro-Entreprises» διορ-

γανώθηκε την 14 -16 Οκτωβρίου στο Παρίσι.

Εκεί οι ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να πά-

ρουν ιδέες για λύσεις σχετικά µε τη δηµι-

ουργία, διαχείριση και ανάπτυξη της επιχεί-

ρησής τους. Από τις προτεινόµενες λύσεις

κεντρική θέση είχε η διαµεσολάβηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.salonmicroentreprises.com 

ΙΧ.   ΓΑΛΛΙΑ : ∆ιεθνής ηµέρα για 

την Επίλυση των ∆ιαφορών

Την 16 Οκτωβρίου 2008 διοργανώθηκε

στο Παρίσι Στρογγυλή Τράπεζα µε θέµα:

«Η επίλυση διαφορών στις εµπορικές δια-

πραγµατεύσεις: η διαµεσολάβηση;».

Συµµετέχοντες ήταν οι:

Lionel Bobot, Καθηγητής στο Negocia

(CCIP). Sophie Henry, Γραµµατέας του

CMAP (CCIP). Jérémy Lack, ∆ικηγόρος

και ∆ιαµεσολαβητής – ∆ικηγορικό γραφείο

Altenburger. Gabrielle Planes, Πρόεδρος

της Εθνικής Ένωσης ∆ιαµεσολαβητών

(A.N.M.). Arnaud Stimec, Καθηγητής και

ερευνητής στο Παν/µιο της Nantes

Από το 2005 και κάθε χρόνο οργανώνε-

ται σε παγκόσµιο επίπεδο η ηµέρα

«International Conflict Resolution Day» από

το ACR (Association of Conflict Resolution).

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.acrnet.org/crday

Χ. ΙΤΑΛΙΑ : Ιταλική Εβδοµάδα Συµφιλίω-

σης και  ∆ιαρκής Εκπαίδευση

∆ιοργανώθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2008

η «Settimana Nazionale Della Conciliazio-

ne» στο Μιλάνο. ∆υο σεµινάρια που ξεχώρι-

σαν είχαν θέµα: «Γιατί να αντιδικείς όταν

µπορείς να συµφιλιωθείς; Η στρατηγική της

συµφιλίωσης στην Ιταλία» και «Κατασκευά-

στε γέφυρες, υπερπηδήστε εµπόδια, ανα-

ζητείστε εναλλακτικές λύσεις». 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι στα σεµινάρια

αυτά ενθαρρύνεται η συµµετοχή και των

δικηγόρων και άλλων επαγγελµατιών. Στα

πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης δικηγό-

ρων και επαγγελµατιών στην Ιταλία, ο

∆ικηγορικός Σύλλογος του Μιλάνο απονέ-

µει 2 εκπαιδευτικούς βαθµούς για τη συµ-

µετοχή σε αυτό το σεµινάριο και ο

Σύλλογος Συµβούλων Επιχειρήσεων και

Λογιστών του Μιλάνο απονέµει 3 βαθµούς. 

Σηµειώνεται, ότι η συµπλήρωση ορι-

σµένου αριθµού βαθµών από σεµινάρια,

δηµοσιεύσεις κ.α. είναι απαραίτητη για να

τεκµηριώνει κάθε επαγγελµατίας, ότι επι-

καιροποιεί τις γνώσεις του στον τοµέα που

ασχολείται.

ΧΙ.  ΙΤΑΛΙΑ :   Progetto Conciliamo

Το 2005 το Εφετείο του Μιλάνου µαζί

µε τον τοπικό ∆ικηγορικό Σύλλογο και ένα

σύνολο από µη δικαστικούς οργανισµούς

συνέστησαν οµάδα εργασίας για τη µελέ-

τη των πρωτοβουλιών και των προγραµµά-

των που µπορούν να  προωθήσουν τη χρή-

ση διαµεσολάβησης σε αστικές διαφορές.

Στο τέλος της πρώτης φάσης η οµάδα

εργασίας µετετράπη σε µόνιµη επιτροπή,

τη CISCON, µε πρόεδρο τον Marcello

Marinari, Πρόεδρο του Εφετείου. 

Οι µη δικαστικές ενώσεις που συµµετέ-

χουν ίδρυσαν την «Associazione Progetto

Conciliamo», η οποία σχεδιάζει και υλο-
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ποιεί διάφορες πρωτοβουλίες, όπως σεµι-

νάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα για

δικαστές, δικηγόρους και πολίτες.

Τον Ιούνιο, στο τέλος της δεύτερης

φάσης, άρχισε ένα νέο πρόγραµµα – το

µοναδικό στην Ιταλία –  εντός του κτηρίου

του ∆ικαστηρίου του Μιλάνου, που περι-

λαµβάνει τη σύσταση ενός Κέντρου

∆ιαµεσολάβησης, το οποίο παρέχει πληρο-

φορίες για τους καταλόγους των διαµεσο-

λαβητών που συµµετέχουν στο πρόγραµ-

µα και το προσωπικό του προγράµµατος

µπορεί αµέσως να έρθει σε επαφή µε τους

παροχείς εναλλακτικών µεθόδων επίλυσης

διαφορών (ADR) προκειµένου να οριστεί η

µέρα της διαµεσολάβησης. 

Παρότι λειτουργεί για µικρό διάστηµα,

ήδη πολλοί δικαστές έχουν ήδη παραπέµ-

ψει υπόθεσεις στο κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.progettoconciliamo.it 

Β)   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   ΚΑΙ    ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Ι.  ΓΑΛΛΙΑ :  Ο Γκάρι Φρίντµαν στο CMAP

To Centre de Médiation et d’Arbitrage

de Paris διοργανώνει ένα διήµερο σεµινά-

ριο στις 15-16 ∆εκεµβρίου 2008 µε προ-

σκεκληµένο τον Gary Friedman, ειδικό στη

διαµεσολάβηση και καθηγητή στο

Στάνφορντ και το Χάρβαρντ, τα δυο πανε-

πιστηµιακά κέντρα που ηγούνται της ανώ-

νατης εκπαίδευσης στις Η.Π.Α. και τον κό-

σµο. Ο Φρίντµαν θα παρουσιάσει για πρώ-

τη φορά στη Γαλλία «ένα µοναδικό µοντέ-

λο διαµεσολάβησης, το οποίο προσφέρει

µια σπάνια δυνατότητα στα µέρη να επιλύ-

σουν τις διαφορές τους», σύµφωνα µε τον

Robert Mnookin, διευθυντή του Προγράµ-

µατος ∆ιαµεσολάβησης του Παν/µίου

Χάρβαρντ (Program on Negotiation).

Ο Γκάρι Φρίντµαν διδάσκει διαπραγµα-

τεύσεις και διαµεσολάβηση τόσο στο

Πανεπιστήµιο του Στράνφορντ όσο και στο

Πρόγραµµα ∆ιαπραγµατεύσεων του

Χάρβαρντ. 

Είναι συνδηµιουργός του σεµιναρίου

διαπραγµατεύσεων του Χάρβαρντ καθώς

και του εκπαιδευτικού βίντεο «Saving the

Last Dance». Είναι επίσης συνιδρυτής του

Center for Mediation in Law µε γραφεία

στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη.

Το εντατικό αυτό σεµινάριο απευθύνε-

ται σε δικηγόρους και διαµεσολαβητές που

έχουν εκπαιδευτεί στη διαµεσολάβηση κα-

θώς και σε κάθε άτοµο που ασχολείται µε

την ένταξη των αρχών της διαµεσολάβη-

σης στην επαγγελµατική πρακτική.

Η εκπαίδευση θα διαρκέσει 16 ώρες και

θα πραγµατοποιηθεί στην αγγλική γλώσ-

σα. Θα αποτελείται από παιχνίδια ρόλων

(προετοιµασία – προσοµοίωση – ανασκό-

πηση), πρακτικές και διαδραστικές παρου-

σιάσεις. 

Ο ανώτατος αριθµός των συµµετεχό-

ντων είναι 30 άτοµα, ενώ το κόστος είναι

860 € πλην φόρων για τις 2 ηµέρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

στο  brenaudat@cmap.fr.

ΙΙ.    Η.Π.Α.  /  ΑΓΓΛΙΑ : 

∆ιεθνή Συνέδρια από  Ι.Μ.Α.

Η ∆ιεθνής Ακαδηµία ∆ιαµεσολαβητών

(International Academy of Mediators)

διοργανώνει τα εξής συνέδρια:

13- 15 Νοεµβρίου 2008, San Diego,

California -  15 Απριλίου 2009, New

York -  10- 12 Σεπτεµβρίου 2009,

London, England

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώ-

σεις  συµµετοχής  :

www.iamed.org/events.cfm

Γ)   ΜΙΚΡΑ ΑΡΘΡΑ

Ι.  Εκτιµητική ∆ιαµεσολάβηση

O Jeff Kichaven σε άρθρο του µε τίτλο

«Evaluative Mediation Techniques Help

Achieve Success» παρατηρεί ότι έχει αυξη-

θεί η ζήτηση από τους δικηγόρους για την

εκτιµητική διαµεσολάβηση (evaluative

mediation). Εν συνεχεία, αναλύει τη θέση

του διαµεσολαβητή και τη χρήση από αυ-

τόν τεχνικών εκτιµήσεως της κατάστασης.

Για  ολόκληρο το άρθρο:

www.mediate.com/articles/kichavenJ

14.cfm 

ΙΙ.  Σχέσεις ∆ιαµεσολαβητή και Μερών

Ο Fredrike Bannink στο άρθρο του µε

τίτλο «Visitor, Complainant, Customer:

Motivating Clients to Change in Mediation»

αναλύει τις σχέσεις διαµεσολαβητή και

των µερών.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο:

http://www.mediate.com/articles/bann

inkF2.cfm?nl=177# 

ΙΙΙ.  Ουδετερότητα και ∆ιαµεσολαβητής

Ένα ενδιαφέρον άρθρο µε αρκετή τεκ-

µηρίωση µε θέµα την ουδετερότητα στη

διαµεσολάβηση δηµοσίευσε η Michelle

Maiese.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο:

www.beyondintractability.org/essay/n

eutrality

IV.   ∆ιαµεσολάβηση και πολιτι-

σµικές διαφορές

Η Alexandra Alvarado στο άρθρο της

µε τίτλο «Power of Mediation to Resolve

International Commercial Disputes and

Repair Business Relationships», εξετά-

ζει τα εµπόδια που µπορούν να εµφανι-

στούν στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης

για τη διευθέτηση µιας διεθνούς εµπορι-

κής διαφοράς αλλά και τους τρόπους

υπέρβασης αυτών και επίτευξης δηµιουρ-

γικών λύσεων. 

Τα εµπόδια αυτά συνίστανται ιδίως

σε διαφορές µεταξύ των δύο µερών ως

προς τη γλώσσα, την παράδοση, τις επι-

κοινωνιακές µεθόδους και τα νοµικά συ-

στήµατα (κυρίως αντίθεση αγγλοαµερι-

κανικού και ηπειρωτικού δικαιικού συστή-

µατος).

Για  ολόκληρο το άρθρο:

http://findarticles.com/p/articles/mi_q

a3923/is_200505/ai_n14717671/pg_1?

tag=artBody;col1 

V.  ∆ιαµεσολάβηση και εχεµύθεια

Ο William Wood στο εκτενές άρθρο

του µε τίτλο «When Girls Go Wild: The

Debate Over Mediation Privilege», απαντά

σε καίρια ερωτήµατα, τα οποία αφορούν

την υποχρέωση των διαµεσολαβητών να

µην κοινοποιούν τα στοιχεία που τους

εµπιστεύονται τα µέρη. Κατά πόσον η υπο-

χρέωση αυτή ισχύει στο πλαίσιο µιας δί-

κης; Απολαµβάνουν οι διαµεσολαβητές κά-

ποιο ιδιαίτερο προνόµιο; Πώς ρυθµίζει το

θέµα η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διαµεσο-

λάβηση (2008/52/ΕΚ); 

Τεκµηριωµένες απαντήσεις θα βρείτε

στην ιστοσελίδα:

www.themediatormagazine.co.uk/feat

u r e s / 1 3 - e x p e r t - b r i e f i n g s / 4 6 -

mediation-privilege

VI. Ζητήµατα εφαρµογής της Ευρωπαϊκής

Οδηγίας για τη ∆ιαµεσολάβηση 

O Tony Allen (CEDR director) στο άρ-

θρο µε τίτλο «The newly approved

European Directive on mediation in civil

and commercial matters: What does

implementation mean?» επεξεργάζεται

ζητήµατα όπως: η ποιότητα των υπηρεσιών

διαµεσολάβησης, η εφαρµογή της συµφω-

νίας που προέκυψε από µια διαπραγµάτευ-

ση, η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών

που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο µιας τέτοιας

διαδικασίας, η εφαρµογή της οδηγίας σε

εσωτερικές διαφορές. Επίσης, διευκρινίζε-

ται η φύση της διαµεσολάβησης ως συνε-

χούς αυτόβουλης συµµετοχής στη διαδι-

κασία.

Για  ολόκληρο το άρθρο:

www.cedr.com/index.php?location=/li

brary/articles/20081006_244.htm
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VII.  Συνέπειες οικονοµικής κρίσης –

Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών 

διαµεσολάβησης

Σύµφωνα µε το άρθρο της Nina

Goswami, µε τίτλο «Dispute resolution to

soar, four reports agree», η ανάπτυξη του

διεθνούς εµπορίου, οι αυξηµένες διεθνείς

οικονοµικές συναλλαγές, αλλά και η οικο-

νοµική επιβάρυνση πολλών επιχειρήσεων

τον τελευταίο καιρό, έχουν οδηγήσει στη

ραγδαία αύξηση των εµπορικών διαφορών

και της ανάγκης υποβολής τους σε διαιτη-

σία  ή διαµεσολάβηση. 

Συγκεκριµένα, έρευνα σε επτά από

τους µεγαλύτερους παροχείς υπηρεσιών

Εναλλακτικής Επίλυσης ∆ιαφορών (ADR)

στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι το 2007

περισσότερες από 10.000 τέτοιες διαδικα-

σίες έλαβαν χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

w w w . t h e l a w y e r . c o m / c g i -

bin/item.cgi?id=134750

∆)   ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Ι.      Συνδυασµός διαδικασιών διαιτησίας 

και διαµεσολάβησης

«Συνιστά ο συνδυασµός διαδικασιών

διαιτησίας και διαµεσολάβησης ικανοποι-

ητική στρατηγική επίλυσης ιδιωτικών δια-

φορών» είναι ο τίτλος του άρθρου του

Dr. Klaus Markowetz, που εστάλη προς

αποκλειστική δηµοσίευση στο περιοδικό

«∆ΙΚΗ», σε µετάφραση Χρυσούλας

Μιχαηλίδου [τεύχος 39,  Ιουλίου 2008,

σελ. 769].

Το άρθρο εστιάζει στο ζήτηµα, αν ένας

πρακτικός και χρήσιµος συνδυασµός των

διαδικασιών διαιτησίας και διαµεσολάβησης

είναι εφικτός ή αν τα ανακύπτοντα µειονε-

κτήµατα υπερισχύουν των πλεονεκτηµάτων. 

Ως χρυσή τοµή ο συγγραφέας του άρ-

θρου προτείνει την επιλογή της αναστολής

των διαδικασιών διαιτησίας, ώστε να επι-

διωχθεί η επίλυση της διαφοράς µε διαµε-

σολάβηση.

ΙΙ.     Γαλλικό Βιβλίο «Κώδικας 

της ∆ιαµεσολάβησης»

Το  βιβλίο «Le Code de la Mediation»

της Agnès Tavel και του Jean-Louis

Lascoux στοχεύει στην παρουσίαση του

συνόλου των νοµοθετικών και κανονιστι-

κών κειµένων για τη διαµεσολάβηση κα-

θώς και την κατάσταση της διαµεσολάβη-

σης στη Γαλλία, στη δηµόσια διοίκηση και

τους ιδιωτικούς οργανισµούς.

Για περισσότερες πληροφορίες:

h t t p : / / c o d e - d e - l a - m e d i a t i o n .

lesmediateurs.fr/index.php 

ΙΙΙ.   Κυκλοφόρησε το πρώτο Τουρκικό 

περιοδικό για τη ∆ιαµεσολάβηση

Με τίτλο «Arché» εκδόθηκε το πρώτο

περιοδικό για τη ∆ιαµεσολάβηση στην

Τουρκία. Πενήντα δυο σελίδες µε άρθρα

κυρίως στα τουρκικά αλλά και στα αγγλικά,

πρόκειται για προσεγµένη έκδοση από τον

οργανισµό «L’accadémia Areté Türkiye

Ιletiflim Ofisi», πληροφορίες για τον οποίο

µπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο :  

www.laccademiaarete.com 

IV. Βιβλία για την επιρροή των πολιτισµι-

κών διαφορών στις διαπραγµατεύσεις

Μεταξύ των βιβλίων, που να αφορούν

τον πολιτισµικό παράγοντα στις διαπραγ-

µατεύσεις και τη διαµεσολάβηση, ξεχωρί-

ζουν τα παρακάτω:

David Augsberger, Conflict Mediation

Across Cultures: Pathways and Patterns,

Westminster John Knox Press 1992

Selma Myers & Barbara Filner, Conflict

Resolution Across Cultures: From Talking It

Out to Third Party Mediation, Diversity

Resources 1997

V.  ∆ιαµεσολαβητές και Η.Π.Α.

Στις Η.Π.Α. δεν υπάρχουν κρατικώς θε-

σπισµένα κριτήρια για την πρακτική της

∆ιαµεσολάβησης για εργατικές και ιδιωτι-

κές διαφορές, µε αποτέλεσµα την διεξα-

γωγή της διαµεσολάβησης από οποιονδή-

ποτε χωρίς άδεια ή διαπίστευση. 

Το αντίθετο συµβαίνει στην Ευρώπη,

όπου ο διαµεσολαβητής είθισται να είναι

εκπαιδευµένος και διαπιστευµένος.

Για την εκπαίδευση και διαπίστευση των

διαµεσολαβητών στις διάφορες Πολιτείες

των ΗΠΑ:

www.mediationworks.com/medcert3/

statereuirements.htm 

Για τη νοµοθεσία που αφορά στη διαµεσο-

λάβηση στις Η.Π.Α. :

http://www.courts.state.va.us/drs/res

olutions/march2000/home.html 

E)   ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ

I. Συνέντευξη του Καθηγητή Riskin

Ένα βίντεο του Καθηγητή και ∆ιαµε-

σολαβητή Len Riskin µπορείτε να βρείτε

στο YouTube και συγκεκριµένα στις ιστο-

σελίδες

http://www.youtube.com/watch?v=zT

RG-QaY888& (α’ µέρος) και  

http://www.youtube.com/watch?v=fiC

QxGY_PKk&feature=related (β’ µέ-

ρος). 

Στο βίντεο ο L. Riskin δίνει τρία παρα-

δείγµατα για τη µετάβαση στη διάρκεια

µιας σύγκρουσης από το αντιδραστικό στο

σκεπτικό µυαλό. Η συνέντευξη βιντεοσκο-

πήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος

«Cutting Edge Law».

II.  Στάδια µιας διαµεσολάβησης

Αν θέλετε να δείτε πώς είναι τα στά-

δια µιας τυπικής ∆ιαµεσολάβησης, µπο-

ρείτε να συµβουλευτείτε τα µεµονωµένα

cl ips του νέου εκπαιδευτικού DVD

«Mediation in Action» του Οργανισµού

UK Mediation, που υπάρχουν αναρτηµέ-

να στην ιστοσελίδα: 

http://www.ukmediation.net/cms/inde

x.php?section=44 

ΙΙΙ.  Negotiation Tip of the Week

Στο site αυτό θα βρείτε πολλές συνε-

ντεύξεις και συζητήσεις σε µορφή mp3

που αφορούν ποικίλα ζητήµατα διαµεσο-

λάβησης: Κίνδυνοι εισόδου σε µια δια-

πραγµάτευση, διαπραγµάτευση µε κάποι-

ον που την αποφεύγει, δύσκολες συζητή-

σεις, συναισθηµατική νοηµοσύνη και δια-

πραγµάτευση, προσδοκίες µερών και επι-

πτώσεις διαφορών ως προς αυτές, η

σηµασία της άρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.negotiationtip.com

IV.  ∆ιαµεσολάβηση  και  σχέση 

εργοδότη  –  εργαζοµένου

Στο ιστολόγιο (blog) της ανεξάρτητης

διαµεσολαβήτριας Amanda Bucklow θα

βρείτε συνοπτικά τα αποτελέσµατα έρευ-

νας µε αντικείµενο τις εργασιακές σχέσεις

και τις διαµάχες στο χώρο εργασίας, ιδιαί-

τερα µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου.

Σύµφωνα µε την αναφορά «Fight, Flight or

Face it», η πλειοψηφία των εργαζοµένων,

αλλά και των εργοδοτών, προτιµούν εναλ-

λακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφο-

ρών τους και προκρίνουν την διαπραγµά-

τευση από την αντιπαράθεση, ιδιαίτερα σε

περιόδους οικονοµικής κρίσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά

µε  την παραπάνω έρευνα και τη σηµασία

της έγκαιρης υποβολής τέτοιων διαφο-

ρών σε διαµεσολάβηση :

http://blog.amandabucklow.co.uk/200

8/10/08/mediate-early-to-reduce-

sickness-and-absence-rates-in-the-

workplace,  µε  video  comment   της

A. Bucklow

http://www.personneltoday.com/articl

e s / 2 0 0 8 / 1 0 / 0 7 / 4 7 7 7 8 / r i s e - i n -

workplace-conf l ict -set- to-cost-

businesses-billions.html 

http://www.opp.eu.com/news_08-10-

06.aspx 
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