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Στις 15 και 16 Μαΐου 2021 διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία μέσω της πλατφόρμας του Zoom ο εθνικός 
γύρος του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης της ELSA Greece, τον οποίο “φιλοξένησε” 
διαδικτυακά το Τοπικό Σωματείο της ELSA Komotini.  
 
Ενόψει της προετοιμασίας τους για τον Εθνικό Γύρο, οι  δώδεκα προκριθέντες και προκριθείσες των 
Τοπικών Γύρων του Απριλίου, είχαν τη δυνατότητα να εντρυφήσουν περισσότερο στο αντικείμενο του 
Διαγωνισμού παρακολουθώντας  ειδικές εκπαιδεύσεις (με τη μορφή training και workshop) από το 
Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών - Alternative Dispute Resolution Hellenic 
Center ( ADR Hellenic Center) με θεματικές “Στρατηγική Διαπραγματεύσεων” και από την Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “The Mediation Lab ΑΜΚΕ”, “Καθημερινή Διπλωματία και Επίτευξη 
Συμφωνιών”. 
 
Κατά το παραγωγικό διήμερο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες/-ουσες, χωρισμένοι 
σε έξι ομάδες κλήθηκαν, ενώπιον κριτικών επιτροπών συγκροτημένων από καταξιωμένους/-ες 
επαγγελματίες και επιστήμονες του χώρου, να ενεργήσουν ως νόμιμοι εκπρόσωποι δύο υποθετικών 
μερών προκείμενου να καταλήξουν μέσω της διαπραγματευτικής διαδικασίας σε μια αμοιβαία, 
επωφελή για τα μέρη συμφωνία. Το επίπεδο τόσο των υποθέσεων-σεναρίων που αντιμετώπισαν, όσο 
και των διαπραγματευτικών συζητήσεων ήταν υψηλό με αποτέλεσμα το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο 
του διαγωνισμού. Έγινε δε φανερό ότι οι διαγωνιζόμενοι/ες αξιοποίησαν στο έπακρο  την εμπειρία 
των προηγούμενων Γύρων, αλλά και των γνώσεων που αποκόμισαν μέσω των εξειδικευμένων 
εκπαιδεύσεων που έλαβαν.  
 
Οι δύο ομάδες με την υψηλότερη  βαθμολογία των Προκριματικών Γύρων προκρίθηκαν στον Τελικό, 
οι νικητές του οποίου έλαβαν το βραβείο της πρώτης θέσης, ενώ απονεμήθηκε επίσης  βραβείο 
“Καλύτερου Διαπραγματευτή (Best Negotiator)” σε έναν διαγωνιζόμενο.  
 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή 
του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης της ELSA Greece και συγκεκριμένα τους φορείς 
που είχαμε την τιμή να παράσχουν την αιγίδα τους: την Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών, τον 
Ελληνικό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας καθώς και τα Εμπορικά και Βιομηχανικά 
Επιμελητήρια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης. 
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Θερμές ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε επίσης  στους/στις κριτές του Διαγωνισμού που 
μετέδωσαν την πολυετή εμπειρία και τις γνώσεις τους στα άτομα που διαγωνίστηκαν επιδιώκοντας την 
μεγαλύτερη δυνατή προετοιμασία και βελτίωσή τους στην  εναλλακτική επίλυση διαφορών, και  
αναβάθμισαν το κύρος και την ποιότητα του Διαγωνισμού. 
 
Για τις υποθέσεις-σενάρια του Εθνικού Γύρου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την κυρία 
Κωτσάκη Αικατερίνη, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών, τις κυρίες Φαροπούλου 
Μαρία και Χατζηλεωνίδα Μαρία, συνιδρύτριες του Mediation Lab, την κα Γιαννοπούλου Ε. Ζωή, 
δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω καθώς και την κυρία Πλέσσα Ελένη, δικηγόρος και διαπιστευμένη 
διαμεσολαβήτρια του Οργανισμού Προώθησης Εφαρμογών Διαμεσολάβησης και Εξωδικαστικής 
Επίλυσης» (Ο.Π.Ε.Δ.Ε.Ε.),  «RESOLVE». Παράλληλα, θερμές ευχαριστίες οφείλουμε και στους 
εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες του ADR Hellenic Center για την προετοιμασία των ατόμων που 
διαγωνίστηκαν στον Εθνικό Γύρο μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διεξήγαγαν. 
 
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους χορηγούς και υποστηρικτές του 
Διαγωνισμού για την ευκαιρία που μας προσέφεραν να ανταποδώσουμε έμπρακτα στους νικητές του 
Τελικού Γύρου την εμπιστοσύνη τους στο έργο μας και την αφοσίωσή τους στο εγχείρημα αυτό. 
Συγκεκριμένα: τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) για την 
ευγενική προσφορά της δωρεάν συμμετοχής στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης και 
Διαιτησίας που διοργανώνεται από τον ΕΟΔΙΔ και τη Νομική Βιβλιοθήκη,  το Alternative Dispute 
Resolution Hellenic Center (ADR Hellenic Center) για την παραχώρηση δύο εκπαιδευτικών πακέτων 
elearning διάρκειας 20 ωρών με θέμα “Ο ρόλος του δικηγόρου στη διαμεσολάβηση”, καθώς και τη 
δικηγορική εταιρεία “Papapolitis & Papapolitis”. Το όραμά μας δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα 
χωρίς την τεράστια δέσμευση και ενεργό συμβολή τους. 
 
Εκ μέρους του ΔΣ της ELSA Greece, 

Αλέξανδρος Αβράμης  

Επικεφαλής Διοργάνωσης του 1ου Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης ELSA Greece 
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