
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Το 1st International Arbitration Forum, που πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας, την

υποστήριξη του περιοδικού «διαιτησία» και την επιστημονική διεύθυνση του Καθηγητή Κωνσταντίνου Φ. Καλαβρού,

αποσκοπεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός. Το φετινό Forum επικεντρώθηκε στη Διεθνή Διαιτησία, αναδεικνύοντας τους

παράγοντες που την καθιστούν χρήσιμη και απαραίτητη.

H Διαιτησία ως μορφή ιδιωτικής επίλυσης διαφορών, θεωρείται ότι πλεονεκτεί της κρατικής δικαιοσύνης λόγω της

ταχύτερης έκδοσης των αποφάσεων, της έλλειψης ενδίκων μέσων, της ειδίκευσης των διαιτητών, του μειωμένου κόστους

και της εχεμύθειας. Αναδεικνύεται έτσι, θεωρητικά, σε προτιμώμενο τρόπο επίλυσης πολύπλοκων συναλλαγών, και σε

κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων και την οικονομική ανάπτυξη, ιδίως σε χώρες με αδύναμη θεσμική

θωράκιση. Πολλές φορές όμως θεσμικές και νομοθετικές αδυναμίες και ελλείψεις καθιστούν την Διαιτησία αργή, ιδιαίτερα

ακριβή, ένα είδος δικαιοσύνης για πλούσιους, ενώ οι περιορισμένες και ιδιαίτερες δυνατότητες ελέγχου των διαιτητικών

αποφάσεων από τα τακτικά δικαστήρια μπορεί να καθυστερούν την τελική επίλυση αλλά και να μην μπορούν να

εγγυηθούν την ορθή απονομή της δικαιοσύνης ή ακόμα να εισάγουν αβεβαιότητα για τον ίδιο το θεσμό της διαιτησίας.

Έτσι ανατρέπονται όλα τα θεωρούμενα ως πλεονεκτήματα της διαιτησίας. Μια χώρα χωρίς αποδοτικό (κρατικό ή/ και

ιδιωτικό) σύστημα επίλυσης διαφορών ακυρώνει κάθε προσπάθεια προσέλκυσης υγιών επενδυτών.



ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ»

Ο κ. Κωνσταντίνος Καλαβρός, που είχε την πρωτοβουλία και

την επιστημονική ευθύνη του 1st International Arbitration

Forum, στην εναρκτήρια ομιλία του επισήμανε ότι: «H

συνάντηση αυτή θα έχει σκοπό να ενημερώνει τους

συμμετέχοντες σ’ αυτήν για τις νεότερες εξελίξεις, κυρίως στο

πεδίο της διεθνούς διαιτησίας, αλλά και να δίνει το βήμα σε

όλους, όσοι ασχολούνται με τη διαιτησία, για μία ζωντανή

ανταλλαγή απόψεων σε ενδιαφέροντα και επίκαιρα ζητήματα

του δικαίου της διαιτησίας, δημιουργώντας έτσι, με την

πάροδο του χρόνου μία καλύτερη κουλτούρα στο ευρύτερο

κοινό για τον ιδιόμορφο, αλλά και εξαιρετικά ενδιαφέροντα

αυτόν θεσμό επίλυσης των διαφορών».



ΠΡΟΕΔΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΔΙ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ε.Τ.

Ο κ. Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.,

ο οποίος ανέλυσε την έννοια της δημόσιας τάξης κατά τον

δικαστικό έλεγχο των διαιτητικών αποφάσεων.



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΧΑΓΙΑΡ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο κ. Αντώνης Μπουχάγιαρ, Δικηγόρος της Νομικής

Υπηρεσίας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην ομιλία του με θέμα «Η

διαιτησία υπό το πρίσμα του Ενωσιακού Δικαίου» ανέπτυξε,

μεταξύ άλλων, τη Διεθνή επενδυτική διαιτησία σε

αντιδιαστολή με τη Διεθνή εμπορική διαιτησία. Επιπρόσθετα,

αναφέρθηκε στις νεότερες νομολογιακές εξελίξεις, από το

ΔΕΕ στο ζήτημα της σχέσης διαιτησίας και Ενωσιακού

δικαίου.



ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Moderator:

Άννα Μαντάκου, Δικηγόρος Δ.Ν. , Γενική γραμματεύς της Ελληνικής Ενώσεως για τη Διαιτησία, International Experts

Committee: SC of People's Republic of China

Ομιλητές:

Δρ. Άννα Εμ. Πλεύρη, Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου & ΑDR Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Λευκωσίας, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, MCIArb

Γιώργος Πανόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Ν., Λαμπαδάριος & Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων

Xρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Partner, Calavros Law

Firm

Ναταλί Κεδίκογλου, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας Νέα Οδός και Οδός Κεντρικής Ελλάδας



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙI: ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Moderator:

Aντωνιάς Δημολίτσα, Δικηγόρος, Διεθνής Διαιτητής

Ομιλητές:

Νίκη Κεραμέως, Δικηγόρος Αθηνών / Ν. Υόρκης - Εταίρος, Κεραμεύς & Συνεταίροι Δικηγορική Εταιρεία

Σταμάτιος Τσέτος, Founding Partner, Tsetos & Leboulanger Law Firm

Γρηγόρης Λογοθέτης, Δικηγόρος, Επικεφαλής Εταίρος του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών της Δικηγορικής Εταιρείας

Κουταλίδη

Σοφία Μιχελάκη, Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Νομικών Υπηρεσιών, ΔΕΣΦΑ Α.Ε



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙIΙ: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Moderator:

Καλλιόπη Μακρίδου, Kαθηγήτρια, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ομιλητές:

Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Partner & Head of Arbitration, Rokas International Law Firm - Λέκτωρ, Νομική Σχολή Δημοκριτείου

Πανεπιστημίου Θράκης - Secretary General, European Court of Arbitration

Δημήτριος Μπαμπινιώτης, Eπίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Partner, Calavros

Law Firm

Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner, Ballas Pelecanos & Associates, Δικηγορική Εταιρεία

Περικλής Στρούμπος, Head of Legal, Fraport Greece

Αλέξανδρος Δοβλές, Partner, A.S Papadimitriou & Partners Law Firm



ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Moderator:

Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης, Partner, Potamitis Vekris Law Firm

Ομιλητές:

Δρ. Αντώνης Μεταξάς,Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επισκ. Καθηγητής TU Berlin, Managing Partner

Δικηγορικής Εταιρείας “Μεταξάς & Συνεργάτες”

Άννυ Κετεντζόγλου, Επικεφαλής Νομικών Υποθέσεων, ΟΠΑΠ

Μάριος Ανδρικόπουλος, Νομικός Σύμβουλος, ELPEDISON

Αικατερίνη Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, κάτοχος Έδρας Jean Monnet "Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και

Διοίκηση", τ. Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρουσία εξιδεικευμένων εκπροσώπων του κλάδου, μαζί με τα φλέγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν

κατά τη διάρκεια των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου είχαν ως αποτέλεσμα την ικανοποιητική κάλυψη

του συνεδρίου από τα ΜΜΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 
30%

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΜΕΣΑ
40%

ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ
10%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ
10%

ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
10%



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

Επιτυχημένο το 1st International Arbitration Forum 
με θέμα τη Διεθνή Διαιτησία businessnews.gr Web 18-Σεπ-18 Link

1ST INTERNATIONAL ARBITRATION FORUM: Οι 
παράγοντες που καθιστούν χρήσιμη και 
απαραίτητη την διαιτησία dexia.gr Web 18-Σεπ-18 Link

Το 1ST INTERNATIONAL ARBITRATION FORUM στην 
Αθήνα dexia.gr Web 10-Σεπ-18 Link

Πραγματοποιήθηκε το 1st International 
Arbitration Forum ictplus.gr Web 18-Σεπ-18 Link

1st International Arbitration Forum: Νεότερες 
εξελίξεις στο πεδίο της διεθνούς διαιτησίας insurancedaily.gr Web 19-Σεπ-18 Link

1st International Arbiration Forum insurancedaily.gr Web 11-Σεπ-18 Link

1ST INTERNATIONAL ARBITRATION FORUM: Οι 
παράγοντες που καθιστούν χρήσιμη και 
απαραίτητη την διαιτησία nea-epoxi.gr Web 18-Σεπ-18 Link

Το 1ST INTERNATIONAL ARBITRATION FORUM στην 
Αθήνα nea-epoxi.gr Web 10-Σεπ-18 Link

1ST INTERNATIONAL ARBITRATION FORUM: Οι 
παράγοντες που καθιστούν χρήσιμη και 
απαραίτητη την διαιτησία neasamos.gr Web 18-Σεπ-18 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2019572904&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2019857000&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2015663994&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2019561169&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2021142824&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2014742674&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2019855023&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2015661694&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2019855802&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

BusinessNews.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

dexia.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ictplus.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

insurancedaily.gr



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Nea-epoxi.gr



Η ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες της Ελλάδος με ευρύ πελατολόγιο που συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων,

πιστωτικά ιδρύματα, εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και επενδυτικούς φορείς. Έχει σημαντική τεχνογνωσία στους τομείς δικαίου που

άπτονται του τραπεζικού δικαίου, του δικαίου κεφαλαιαγοράς, του φορολογικού δικαίου, των αποκρατικοποιήσεων και ιδίως στο διοικητικό,

εργατικό, εμπράγματο (ακινήτων) και εταιρικό δίκαιο καθώς και στο δίκαιο της επενδυτικής διαμεσολάβησης και της διαχείρισης κεφαλαίων σε εθνικό

και κοινοτικό επίπεδο.

Το 2012 και το 2014, η POTAMITISVEKRIS βραβεύτηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο νομικών βιβλίων Chambers Europe με το βραβείο «Law Firm of the

Year» για την Ελλάδα, βάσει αξιολόγησης των πελατών και των ανταγωνιστών της. Επίσης βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις κατάταξης

στους σημαντικότερους οδηγούς δικηγορικών υπηρεσιών (Chambers Europe, Chambers Global, Legal 500 και IFLR).

BRONZE SPONSOR



Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη ξεκίνησε τη λειτουργία της στην Καλαμάτα το 1930 και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στην Αθήνα το 1960. Από την 15η

Ιανουαρίου 2001 η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δικηγορικών εταιρειών.

Η πλήρης επωνυμία της Εταιρείας είναι «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη», ενώ η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα (Βαλαωρίτου 4).

Η Εταιρεία διακρίνεται από έναν μοναδικό συνδυασμό εξειδίκευσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας, αποτελούμενη από συνολικά τριάντα οκτώ (38)

δικηγόρους – εταίρους και συνεργάτες – όλοι εκ των οποίων διαθέτουν εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα, έχοντας φοιτήσει σε εγχώρια και αλλοδαπά

πανεπιστήμια, καθώς και μακρά επαγγελματική πείρα. Η Εταιρεία υποστηρίζει τους πελάτες της, ώστε να εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν με τον βέλτιστο

τρόπο τα καίρια ζητήματα σε κάθε συναλλαγή ή έργο. Στόχος της Εταιρείας είναι η παροχή πρακτικών και ρεαλιστικών λύσεων, οι οποίες υλοποιούνται

άμεσα, συνδυάζοντας την αξιοπιστία με την άμεση ανταπόκριση. Περαιτέρω, τις τελευταίες δεκαετίες, η Εταιρεία χειρίζεται με επιτυχία ιδιαίτερα

πολύπλοκες και απαιτητικές υποθέσεις ενώπιον τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων.

Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη αξιολογείται επί σειρά ετών από τους πλέον έγκυρους διεθνείς οδηγούς για την παροχή νομικών υπηρεσιών

(Chambers Global, Chambers Europe, IFLR και EMEA Legal 500) ως μία από τις καλύτερες δικηγορικές εταιρείες της Ελλάδας.

SUPPORTER



SUPPORTER

Η δικηγορική εταιρεία "Μεταξάς & Συνεργάτες" έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική δικηγορική αγορά θεωρούμενη εκ των κορυφαίων στους

τομείς της επαγγελματικής της εξειδίκευσης. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην υπέρβαση του μοντέλου «γενικής» δικηγορίας και στην παροχή

εξειδικευμένων υπηρεσιών σε συγκεκριμένους επιλεγμένους τομείς του δικαίου, με κεντρικό αυτόν της ενέργειας. Αυτό της δίδει τη δυνατότητα να εστιάσει

στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε εντολέα, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις νομικής προστασίας και προληπτικής, όχι μόνο

κατασταλτικής, νομικής κάλυψης. Η δικηγορική εταιρεία "Μεταξάς & Συνεργάτες” αξιολογείται επί σειρά ετών ως κορυφαία δικηγορική εταιρεία στους τομείς

της εξειδίκευσής της (Ενέργεια, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Κρατικών Ενισχύσεων) από σειρά ανεξάρτητων διεθνών οδηγών αξιολόγησης

(Chambers, Legal 500 κ.ά.).



Η δικηγορική εταιρεία Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών και κατέχει διαχρονικά

ηγετική θέση στον ευρύτερο τομέα του δικαίου της τεχνολογίας και των επικοινωνιών. Το Data Protection practice group της εταιρείας συμβουλεύει ένα

ευρύ πελατολόγιο, αποτελούμενο από διεθνούς φήμης πολυεθνικές εταιρείες από όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επί θεμάτων που

άπτονται της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, υπό το πρίσμα πλέον και των νέων και προηγμένων τεχνολογιών και των

σύγχρονων διασυνοριακών αναγκών επεξεργασίας (cloud computing, robots, IoT, M2M communications, Big Data, social networking, B.Y.O.D.,

infotainment services, κλπ.). Η εταιρεία προσφέρει πλήρες GDPR Compliance Program, καθώς και υπηρεσίες Data Protection Officer, προσαρμοσμένες

στις ιδιαίτερες απαιτήσεις συμμόρφωσης κάθε εταιρικού οργανισμού. Η ομάδα του GDPR Compliance Program περιλαμβάνει εξειδικευμένους νομικούς,

καθώς και έμπειρους τεχνικούς πληροφορικής και ασφάλειας συστημάτων. Μέλος της ομάδας/τμήματος νομικών έχει ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO/IEC

17024 ως Data Protection Officer Executive, ενώ έτερο μέλος της ομάδας/τμήματος τεχνικών εμπειρογνωμόνων έχει συμμετάσχει ενεργά στη σύνταξη του

ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ελλάδα. Σε σύνθετες περιπτώσεις, το GDPR Compliance Program της εταιρείας υποστηρίζεται

περαιτέρω, κατ’ επιλογή του πελάτη, και από τις υποδομές και τα compliance tools της, άκρως εξειδικευμένης, γαλλικής δικηγορικής εταιρείας Alain

Bensoussan Avocats και του δικτύου LEXING, μιας διεθνούς οργάνωσης δικηγορικών εταιρειών με εξειδίκευση στο δίκαιο προηγμένων τεχνολογιών, της

οποίας η εταιρεία αποτελεί το αποκλειστικό ελληνικό μέλος.
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