Ο Πρόεδροσ τησ ΟΚΕ κ. Γιώργοσ Βερνίκοσ με την ΟΠΕΜΕΔ
ςε ςυνάντηςη με την ηγεςία του Υπουργείου Δικαιοςφνησ
(13 Σεπτεμβρίου 2019)
Συνάντθςθ εργαςίασ με τον Υπουργό Δικαιοςφνησ κ. Κωνςταντίνο Τςιάρα, τον Υφυπουργό
κ. Δημήτριο Κράνη και τον Γενικό Γραμματζα κ. Πάνο Αλεξανδρή, είχε τθν Παραςκευι 13
Σεπτεμβρίου 2019, αντιπροςωπεία του Οργανιςμοφ Προώθηςησ Εναλλακτικών Μεθόδων
Επίλυςησ Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ).
Η αντιπροςωπεία αποτελοφταν από τον κ. Κωνςταντίνο Μενουδάκο Πρόεδρο του ΟΠΕΜΕΔ,
τον κ. Νικόλα Κανελλόπουλο Γενικό Γραμματζα του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Γεώργιο
Χαντηθνικολάου Πρόεδρο τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Τραπεηών και Α’ Αντιπρόεδρο του
ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Κωνςταντίνο Μίχαλο Πρόεδρο του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ
Επιμελθτθρίου Ακθνών και Β’ Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Ιωάννθ Χατηθκεοδοςίου
Πρόεδρο του Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνών και Γ’ Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΜΕΔ, τον
κ. Θεόδωρο Φζςςα Πρόεδρο του Συνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιών Ελλάδοσ και
Μζλοσ του ΟΠΕΜΕΔ, τον κ. Γιώργο Βερνίκο Πρόεδρο τησ Οικονομικήσ και Κοινωνικήσ
Επιτροπήσ Ελλάδοσ (ΟΚΕ), Γενικό Γραμματζα του Συνδζςμου Ελλθνικών Τουριςτικών
Επιχειριςεων και Μζλοσ του ΟΠΕΜΕΔ, και τθν κ. Σοφία Καηάκου Νομικι Σφμβουλο τθσ
Γενικισ Συνομοςπονδίασ Εργατών Ελλάδοσ και Μζλοσ του ΟΠΕΜΕΔ .
Στθ ςυνάντθςθ ςυηθτικθκαν οι προοπτικζσ για τθν προώκθςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ ςτθν
Ελλάδα, κακώσ και οι τρζχουςεσ εξελίξεισ για τθν εφαρμογι του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ
πλαιςίου.
Η νζα πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ ενθμερώκθκε για τουσ ςκοποφσ και το
ςχζδιο δράςθσ του Οργανιςμοφ, με ζμφαςθ ςτα ευεργετικά αποτελζςματα που θ
διαμεςολάβθςθ μπορεί να επιφζρει ςτο ςφςτθμα απονομισ Δικαιοςφνθσ.
Ο Πρόεδροσ του ΟΠΕΜΕΔ κ. Μενουδάκοσ παρουςίαςε τον Οργανιςμό που αποτελεί τθν
κεςμικι ςυμμαχία όλων των κοινωνικών εταίρων και των ςπουδαιότερων κεςμικών
φορζων εκπροςώπθςθσ τθσ οικονομικισ ηωισ, με καταςτατικό ςκοπό τθ διάδοςθ και
εμπζδωςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ και των λοιπών εναλλακτικών μεκόδων επίλυςθσ
διαφορών και διαβεβαίωςε ότι ο οργανιςμόσ κα είναι ςτθ διάκεςθ του Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ για κάκε δυνατι ςυνδρομι ι άλλου είδουσ ςυνζργεια ςτθν εκνικι
προςπάκεια προώκθςθσ και διάδοςθσ των νζων, αναγκαίων για τθν Ελλθνικι κοινωνία και
οικονομία κεςμών.
Οι Πρόεδροι και εκπρόςωποι των κοινωνικών εταίρων και των επιμελθτθρίων μελών του
Οργανιςμοφ διαβεβαίωςαν επίςθσ ςτον Υπουργό ότι ςτθρίηουν ολόκερμα τθν
διαμεςολάβηςη ωσ το ςφγχρονο μοντζλο επίλυςησ των διαφορών, που είναι διεκνώσ
αναγνωριςμζνο, κακότι αποτελεί μοχλό ανάπτυξθσ ςτο βακμό που ςυντείνει ςτθν άμεςθ
διευκζτθςθ των ςυγκροφςεων ςε ειρθνικό και φιλικό περιβάλλον.
Οι δφο πλευρζσ επιβεβαίωςαν τθν κοινι βοφλθςθ για εμπζδωςθ τθσ εναλλακτικισ επίλυςθσ
διαφορών, προσ όφελοσ των πολιτών και των επιχειριςεων και δεςμεφκθκαν να
ςυνεργαςτοφν ενεργά για τθν επίτευξθ των κοινών ςτόχων.

