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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 23η 

Νοεμβρίου 2020, στα πλαίσια της οποίας έγινε η ενδέκατη 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 την κ. Μαρία Ζαχαριάδου, Εφέτη στο Εφετείο 

Θεσσαλονίκης, πρώην Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, απόφοιτο της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., η 

οποία έκαναν μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα Διάλεξη με θεματική: 

 

«Δικαστική Μεσολάβηση και Διαπιστευμένη Διαμεσολάβηση» 

 

H κ. Μαρία Ζαχαριάδου προέβη σε συγκριτική ανάλυση των θεσμών της Δικαστικής 

Μεσολάβησης και της Διαπιστευμένης Διαμεσολάβησης τονίζοντας τις ομοιότητες και τις 

διαφορές τους, ως μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

Με τη διττή ιδιότητα, αφενός μεν της Δικαστικού Λειτουργού, αφετέρου δε της –όπως είναι 

γνωστό σε όλους– θερμής υποστηρίκτριας του θεσμού της Διαμεσολάβησης, η κ. Μαρία 

Ζαχαριάδου –το καταλληλότερο, ίσως, πρόσωπο για τη σύγκριση των δύο αυτών θεσμών– 

μοιράστηκε τις εμπειρίες και τις επιστημονικές γνώσεις της με τους ακροατές, κρατώντας 

αμείωτο το ενδιαφερόν τους καθόλη τη διάρκεια της Διάλεξης. 

Ακολούθησε η υποβολή ερωτήσεων και η συζήτηση επί πολλών και σημαντικών θεμάτων 

νομικού και πρακτικού ενδιαφέροντος, η οποία έδωσε τροφή για σκέψη για μια σειρά από 

ζητήματα.   

 

Άλλη μια φορά ευχαριστούμε θερμότατα την κ. Μαρία Ζαχαριάδου και εκ μέρους της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή 

που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική Διάλεξη, η οποία 
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επέτρεψε στους ακροατές να καταγράψουν σημαντικές πτυχές και της διαδικασίας της 

Δικαστικής Μεσολάβησης και της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης, που διεξάγεται από 

διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, αλλά και της διαδικασίας της  προβλεφθεισας από τον πρόσφατο 

Νόμο 4640/2019 Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης πριν από την 

συζήτηση ένδικων βοηθημάτων στις περιπτωσεις, που προβλέπονται από τον πιο πάνω Νόμο. 

  

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, 24 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

ΟΠΕΜΕΔ 

 


