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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών μας, σας γνωρίζουμε ότι η όγδοη διάλεξη του 

πρώτου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση, που διοργανώνει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» σε συνεργασία με τον «Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.», με 

ομιλήτρια την κ. Ζωή Γιαννοπούλου, Δικηγόρο, Δ.Ν., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Ηνωμένου Βασιλείου (ADRg, ADR ODR International), 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (International Academy for Alternative Dispute Resolution) 

και Σιγκαπούρης (Singapore International Mediation Institute), Εκπαιδεύτρια 

Διαμεσολαβητών Αστικής και Εμπορικής Διαμεσολαβησης (ADRg, Toolkit Company, ADR 

ODR International), Εκπαιδεύτρια Σχολικής Διαμεσολαβησης (ADRg), Εκπαιδεύτρια 

Εκπαιδευτών (ADR ODR International), Διαπιστευμένη Διαπραγματεύτρια Ηνωμένου 

Βασιλείου (ADR ODR International) και ΗΠΑ (Harvard Master Class Program on 

Negotiation), και με θεματική: 

 
«Η Διαμεσολάβηση με ηλεκτρονικά μέσα,  

η νέα πραγματικότητα εφαρμογής του θεσμού» 
 

θα λάβει χώρα την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, στις 18:30, μέσω της πλατφόρμας ZOOM. 

 

Η ψηφιακή τεχνολογία αλλά και η συνεχιζόμενη πανδημία μεταμορφώνουν ραγδαία το τοπίο 

της επίλυσης διαφορών διεθνώς. 

Η Θεωρία αλλά και η Πρακτική εναρμονίζονται με τις αλλαγές που συνιστούν τη νέα 

πραγματικότητα διεξαγωγής των διαμεσολαβήσεων, στο πλαίσιο ενός περίπλοκου Παρόντος και 

ατενίζουν ένα -γιατί όχι- συναρπαστικό Μέλλον. 

Στα χρονικά πλαίσια της Εισήγησης θα προσεγγίσουμε τα εξής ζητήματα: 

 Τι είναι η Διαμεσολάβηση με ηλεκτρονικά μέσα (θεσμικό πλαίσιο, διεθνές και εγχώριο). 

 Πώς λειτουργεί η Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση. 

 Ποιές υποθέσεις ενδείκνυνται για Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση. 

 Τα οφέλη της Ηλεκτρονικής Διαμεσολάβησης. 

 Η εμπειρία στη Διαμεσολάβηση και η τεχνολογία σε απευθείας σύνδεση. 

 Πρόσθετες δεξιότητες και εμπειρία για την Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση. 

 Ποιο λογισμικό τηλεδιασκέψεων λειτουργεί καλύτερα για την Ηλεκτρονική 

Διαμεσολάβηση. 
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 Το Συμφωνητικό Διαμεσολάβησης για την Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση. 

 Γιατί είναι σημαντικό να προβείτε σε ιδιωτικές συνεδρίες πριν την έναρξη της 

Διαμεσολάβησης. 

 Η Εναρκτήρια Δήλωση στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση, οι ιδιωτικές και οι κοινές 

συνεδρίες. 

 Γιατί είναι απαραίτητο να έχετε εναλλακτικό πλάνο. 

Τέλος θα αναφερθούμε στην ανάγκη Αρχών Δεοντολογίας στα πλαίσια διεξαγωγής 
Διαμεσολαβήσεων με ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Διάλεξη, παρακαλούμε να το δηλώσουν μέσω του 

ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.gle/VWXDyMUoCfSAMS3n8 

Η Διάλεξη θα μεταδοθεί και μέσω live streaming στη σελίδα της ΕΕΔ στο Facebook (Ελληνική 

Ένωση Διαμεσολαβητών). 

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη. 

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

Διάλεξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όσων δηλώσουν συμμετοχή. 

 

Οι επόμενες Διαλέξεις θα λάβουν χώρα στις 9 Νοεμβρίου και 16 Νοεμβρίου, όλες ημέρα 

Δεύτερα και ώρα 18:30. Σχετικές Ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν προσεχώς. 

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020 

Κατερίνα Κωτσάκη 

Πρόεδρος ΕΕΔ 
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