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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, 

Όπως σας είχε γνωστοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, η προγραμματισμένη για την 6η 

Ιουλίου 2020 έναρξη των Κύκλων Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνει η 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» σε συνεργασία με τον 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ – Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.», χρειάστηκε να αναβληθεί λόγω οξείας κρίσης κoλικού 

νεφρού της υπογράφουσας, που χρειάστηκε να εισαχθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου 

παρέμεινε επί δύο εβδομάδες, στην προσπάθεια –επιτυχή ευτυχώς– να αποφευχθεί η 

χειρουργική επέμβαση. 

Μετά από προσωπική εισήγηση μου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Δ., αποφάσισε ότι, εν 

όψει του ότι το καλοκαίρι έχει ήδη προχωρήσει και οι περισσότεροι συνάδελφοι, αλλά και οι 

περισσότεροι πολίτες θα έχουν εστιάσει πλέον στις καλοκαιρινές διακοπές τους, ενδεδειγμένο 

είναι να αρχίσουν οι Κύκλοι Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση τον Σεπτέμβριο, οπότε θα 

αρχίσει και το νέο δικαστικό έτος. 

Ευχαριστώς, λοιπόν, σας γνωστοποιούμε ότι η έναρξη του πρώτου Κύκλου των πιο πάνω 

Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση θα λάβει χώρα: 

 

τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:30 

με ομιλήτρια την κυρία Κατερίνα Κωτσάκη και με θεματική: 

 

«Οι ρίζες της Διαμεσολάβησης, η εξέλιξη της από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ο 

Νόμος 4640/2019 και, ειδικότερα, οι διατάξεις του περί Υποχρεωτικής Αρχικής 

Συνεδρίας – ΥΑΣ και περί Ρήτρας Διαμεσολάβησης» 
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Με την παρουσία του θα μας τιμήσει ο κυριος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος θα 

απευθύνει χαιρετισμό. 

Του ηλεκτρονικού πάνελ θα προεδρεύσουν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ, κυριος 

Νικόλαος Κανελλόπουλος και η Πρόεδρος της ΕΕΔ, κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία θα 

απαντήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις, από όσες θα υποβάλουν εκείνοι, που θα 

παρακολουθήσουν την Διάλεξη. 

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM.  

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα γνωστοποιηθεί ο σύνδεσμος, στον οποίο θα μπορούν να δηλώσουν 

συμμετοχή όσοι το επιθυμούν. Όσοι έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή ΔΕΝ χρειάζεται να 

προβούν εκ νέου σε δήλωση ούτε σε κάποια άλλη ενέργεια.  

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα ZOOM θα σταλεί την προηγούμενη ημέρα της 

Διάλεξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όσων έχουν ήδη δηλώσει και όσων (νέων) δηλώσουν 

συμμετοχή. 

Οι επόμενες Διαλέξεις προγραμματίζονται για την 21η και την 28η Σεπτεμβρίου 2020. Οι 

ομιλητές και οι θεματικές τους θα γνωστοποιηθούν με νεότερες ανακοινώσεις, όπως και οι 

ημερομηνίες, οι ομιλητές και οι θεματικές των Διαλέξεων των επόμενων μηνών. 

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020 

Κατερίνα Κωτσάκη 

Πρόεδρος 


