
 

  

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ 

ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωση τους, η οποία έλαβε χώρα διαδικτυακά την 28η 

Σεπτεμβρίου 2020, στα πλαίσια της οποίας έγινε η τρίτη Διάλεξη του πρώτου Κύκλου των 

Κύκλων Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με επιτυχία. 

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία 

Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε την Δρ Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Πολιτικής Δικονομίας, Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρο, Διαπιστευμενη Διαμεσολαβήτρια από το Ελληνικό 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, καθώς και 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και στο Εργατικό 

Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. (Βαθμός Άριστα). Από την ίδια Νομική Σχολή 

απέκτησε Διδακτορικό με βαθμό Άριστα με διάκριση, στον τομέα του Αστικού Δικονομικού 

Δικαίου (Πολιτική Δικονομία). Έχει μετεκπαιδευθεί, ως νομικός, διαμεσολαβήτρια και 

διαιτητής, σε διάφορα προγράμματα μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γερμανία, 

στην Αγγλία, στην Ελβετία και στην Αμερική. Είναι Διαπιστευμενη Διαμεσολαβήτρια από το 

Ελληνικό Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών Διαιτητής 

και Μέλος του CIArb. 

Η θεματική της Διάλεξης της Δρ Άννας Πλεύρη ήταν: 

 

«Δικονομικά ζητήματα του ν. 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και 

εμπορικές διαφορές» 

 

Η Δρ. Άννα Πλεύρη έκανε μια εξαιρετική Διάλεξη, αναλύοντας πληθώρα δικονομικών 

ζητημάτων, τόσο απο που επιστημονικής όσο και και απο πρακτικής άποψης, που άπτονται των 

διατάξεων του Νομου 4640/2019 για την Διαμεσολάβηση, που κέντρισε το ενδιαφέρον όλων 

και έδωσε τροφή για σκέψεις και περαιτέρω διερεύνηση των ζητημάτων αυτών. 



Ακολούθησαν πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, στις οποίες η Δρ. Άννα Πλεύρη έδωσε 

διεξοδικές και σε βάθος απαντήσεις, απαύγασμα της εκτεταμένης μελέτης των θεμάτων, που 

έχει κάνει με τις πιο πάνω ιδιότητες της. 

 

Άλλη μια φορά ευχαριστώ θερμότατα και προσωπικά και εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ την Δρ. Άννα Πλεύρη, για την τιμή που μας έκανε να μας 

παρουσιάσει μια τόσο σημαντική Διάλεξη, από την οποία διδαχθήκαμε τόσα πολλά. 

Προτείνω σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την Διάλεξη, 

να δουν το σχετικό video, που έχουμε αναρτήσει στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο F/B.  

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

ΟΠΕΜΕΔ 

 


