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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 2α 

Νοεμβρίου 2020, στα πλαίσια της οποίας έγινε η όγδοη Διάλεξη του πρώτου Κύκλου 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. 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), η οποία έκανε μια εξαιρετική Διάλεξη με θεματική: 

 
 «Η Διαμεσολάβηση με ηλεκτρονικά μέσα,  

η νέα πραγματικότητα εφαρμογής του θεσμού» 

 

Η κ. Ζωή Γιαννοπούλου, μοιράστηκε μαζί μας την πλούσια εμπειρία της στη Διαμεοσολάβηση 

με ηλεκτρονικά μέσα (ODR), η οποία, λόγω της τρέχουσας συγκυρίας της πανδημίας, είναι 

ιδιαιτέρως επίκαιρη αφού οι περισσότερες δραστηριότητες -αν όχι όλες– γίνονται πλέον 

ηλεκτρονικά. Προβλέπεται, μάλιστα, ότι –εάν δεν αναχαιτιστεί σύντομα η πανδημία– 

διαμεσολαβήσεις θα μπορούν να γίνονται μόνον ηλεκτρονικά. 

Εξάλλου, το θέμα ήταν ακόμη περισσότερο επίκαιρο λόγω και της αναφοράς σε πολλά  σημεία 

του νέου Νόμου 4640/2019 για την Διαμεσολάβηση, της  δυνατότητας χρήσης ηλεκτρονικών 

μέσων κατά την διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης και όχι μόνο. 
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Η κυρία Ζωή Γιαννοπούλου αναφέρθηκε στη ιστορία της Διαμεσολάβησης που διεξάγεται με 

ηλεκτρονικά μέσα και εξέθεσε ότι βασικός παράγων, ο οποιος συνέβαλε καθοριστικά στην 

δημιουργία και στην άνθηση της, ήταν η άρση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στα 

μέσα της δεκαετίας του 1990, της απαγόρευσης του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η Διάλεξη, που ήταν άρτια δομημένη, διεξοδική και εποικοδομητική χάρη στην εκπαίδευση και 

την εμπειρία της κυρίας Ζωής Γιαννοπούλου, κάλυψε θέματα θεωρίας και πράξης 

προσεγγίζοντας 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. 

 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. 

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

τροφή για σκέψεις για μια σειρά θεμάτων, όπως η ανάγκη θεσμοθέτησης ειδικών Αρχών 

Δεοντολογίας για την διεξαγωγή Διαμεσολαβήσεων με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά και για 

πρακτικά θέματα όπως η υπογραφή του συμφωνητικού επίλυσης της διαφοράς από όλους όσους 

πρέπει να το υπογράψουν, οι οποίοι, σε μια Διαμεσολάβηση, που διεξάγεται με ηλεκτρονικά 

μέσα, δεν βρίσκονται -εξ ορισμού- στον ίδιο τόπο, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή και αλλά 

πολλά θέματα. Αποτέλεσμα ήταν να τεθούν πολλές ερωτήσεις από όσους παρακολούθησαν την 

Διάλεξη,  οι οποίες, όλες, απαντήθηκαν στη συζήτηση που ακολούθησε. 

Άλλη μια φορά ευχαριστούμε θερμότατα την κυρία Ζωή Γιαννοπούλου και εκ μέρους της 

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

που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα Διάλεξη, σχετικά με ένα θέμα, το 

οποίο κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος στις ημέρες μας λόγω και της εξέλιξης της 

τεχνολογίας, που συμβάλλει αποτελεσματικά στην διεξαγωγή Διαμεσολαβήσεων με τρόπο 

απλούστερο και πιο προσιτό, ιδίως όταν πρόκειται περί Διαμεσολαβήσεων όπου τα μέρη 

βρίσκονται το ένα μακρυά από το άλλο. 



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, 3 Νοεμβρίου 2020 
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