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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ 

ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωση τους, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 16η 

Νοεμβρίου 2020, στα πλαίσια της οποίας έγινε η δέκατη Διάλεξη  των  Κύκλων Διαλέξεων για 

την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. 

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ  κυρία 

Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε τις κ. Αλεξία Κουκκουλλή, Δικηγόρο Αθηνών και 

Κύπρου (Δ.Σ. Λευκωσίας), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, LL.M. (Αθήνα) MPhil (University of London), MBA (EUC), 

HLS, IALS Arb (University of London), Διαιτητή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών, και την κ. Σταυρούλα Μοσχίδου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω 

(ΔΣΑ), MSc, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνη, Εκπαιδεύτρια 

Διαμεσολαβητών, Διαιτητή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, οι οποίες 

έκαναν μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα Διάλεξη με θεματική: 

 

«ΥΑΣ & Διαμεσολάβηση με 1 click! Αναγκαιότητα ή λύση;» 

 

Οι κκ. Αλεξία Κουκκουλλή και Σταυρούλα Μοσχίδου, παρουσίασαν την πρώτη Ηλεκτρονική 

Πύλη Διαμεσολάβησης mediate in, την οποία έχει δημιουργήσει το  ΕΜΠΟΡΙΚΟ και 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΕΒΕΑ και η οποία παρέχει τη δυνατότητα 

σε κάθε ενδιαφερόμενο να διεξάγει ηλεκτρονικά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία 

Διαμεσολάβησης και, εφόσον τα μέρη το επιθυμούν, και την εκούσια Διαμεσολάβηση, μέσω του 

ειδικά διαμορφωμένου περιβάλλοντος που διατηρεί, με την παράλληλη παροχή πολλών 

υποστηρικτών δυνατοτήτων. 

Οι κκ. Αλεξία Κουκκουλλή και Σταυρούλα Μοσχίδου συζήτησαν επίσης θέματα γενικότερου 

ενδιαφέροντος συνδεόμενα με την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, τις διαδικαστικές 
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προϋποθέσεις της και τα σημεία αυτής, τα οποία  τα μέρη και ιδίως ο Διαμεσολαβητής οφείλουν 

να λάβουν σοβαρά υπόψη τους για την διασφάλιση του κύρους της διαδικασίας. 

 

Η Διάλεξη κράτησε αμείωτη, καθόλη τη διάρκεια της, την προσοχή των ακροατών, αποτέλεσε 

τροφή για σκέψεις για μια σειρά ζητημάτων και έδωσε την ευκαιρία για την υποβολή πολύ 

σημαντικών ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες και για γόνιμη συζήτηση μεταξύ αυτών και 

των εισηγητριών. 

 

Άλλη μια φορά ευχαριστούμε θερμότατα τις κκ. Αλεξία Κουκκουλλή και Σταυρούλα Μοσχίδου 

και εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ και εκ μέρους του 

ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή που μας έκαναν  να μας παρουσιάουν μια τόσο ενδιαφέρουσα Διάλεξη. 

Προτείνουμε 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, 17 Νοεμβρίου 2020 
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