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Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της
πολιτικής της για την Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση, έχει ξεκινήσει σειρά δράσεων
σε συνεργασία με την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) από τις αρχές του
2011. Στόχος είναι η εξοικείωση του νομικού κόσμου των Κρατών Μελών με το
κεκτημένο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η πρωτοβουλία για την εξοικείωση του Ελληνόφωνου νομικού κόσμου με το θεσμό της
διαμεσολάβησης αποτελεί μέρος αυτής της πολιτικής. Η πρωτοβουλία αυτή θα είναι
επίσης χρήσιμη και για ανάλογες δράσεις σε άλλα Κράτη Μέλη.
Σε αυτό το πλαίσιο και με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πραγματοποιεί ένα κύκλο
εκδηλώσεων για την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης που θα συντελέσει
στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής δικαιοσύνης.
Η εναρκτήρια εκδήλωση θα είναι μία Ημερίδα, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα,
το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012. Η Ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό
Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, θα αναδείξει τη σημασία της εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών, της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, βέλτιστες
πρακτικές από κράτη-μέλη της ΕΕ και θα παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα και τις
ευκαιρίες που προσφέρει η διαμεσολάβηση.
Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 και ώρα 11.00, θα πραγματοποιηθεί (στα
γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα, Βασιλίσσης Σοφίας 2), Συνέντευξη
Τύπου για την παρουσίαση της Ημερίδας και των στόχων της, για την ενημέρωση του
γραπτού και οπτικοακουστικού Τύπου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής Δικαιοσύνης - και
κατ'επέκταση η εφαρμογή της διαδικασίας της διαμεσολάβησης – είναι προτεραιότητες
λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρουσιάζεται στην Ελλάδα στην απονομή
Δικαιοσύνης, του υψηλού κόστους σε βάθος χρόνου για όλους τους εμπλεκόμενους και των εν γένει δυσλειτουργιών στον τομέα της Δικαιοσύνης.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα, μολονότι έχει θεσμοθετήσει δια νόμου τη διαδικασία της
διαμεσολάβησης, είναι από τις χώρες εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου γίνεται
ελάχιστη έως μηδαμινή χρήση αυτού του τόσο επωφελούς για όλους θεσμού.
Είναι προφανές πως η Ημερίδα απευθύνεται σε μία ευρεία γκάμα ενδιαφερομένων επιμελητήρια, οργανώσεις καταναλωτών, επιχειρήσεις, όλους τους παράγοντες του
νομικού κόσμου. Απευθύνεται επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται για το εγχείρημα του
εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δικαιοσύνης.
Για περισσότερες πληροφορίες:
- site: diamesolavisi.net
- Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα: Carlos Martín, Προϊστάμενος της
Υπηρεσίας Τύπου (τηλ. 210/7272112)
- Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA): Ειρήνη Καρανασοπούλου (τηλ. +32
485 081 896)
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