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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 ,  που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 11η Ιανουαρίου 

2021, στα πλαίσια της οποίας έγινε η πρώτη Διάλεξη του Δεύτερου Κύκλου Διαλέξεων για την 

Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. 

 

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ,  

κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε τον κύριο  Πέτρο Ζουρδουμή, 

Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, Νομικό, Γενικό Διευθυντή ADR Point, Ιδρυτή του 

ODReurope , Fellow του  Εθνικού Κέντρου Τεχνολογίας και Επίλυσης Διαφορών των ΗΠΑ, 

Project Leader σε ευρωπαϊκά προγράμματα ODR , Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων 

Διαμεσολαβητών, Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, ο οποίος έκανε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα Διάλεξη με θεματική: 

 
«Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση Online. 

Πλατφόρμες και Τεχνολογίες Επίλυσης Διαφορών» 

 

Ο κ. Πέτρος Ζουρδούμης, αφού αναφέρθηκε στην πορεία της Διαμεσολάβησης την Ελλάδα και 

στον σημαντικό  ρόλο του Νόμου 4640/2019 σε αυτή, επισήμανε τον καθοριστικό  ρόλο, που οι 

ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης, τις οποιες επιβάλλει η παγκόσμια  πανδημία, μπορεί να  

διαδραματήσει στην επίλυση των διαφόρων μέσω  της  όλο και περισσότερο  αναπτυσσόμενης    

τεχνολογίας .  

 

Ο κ. Πέτρος Ζουρδούμης έδωσε παραδείγματα σχετικών πρακτικών στο εξωτερικό και 

παρουσίασε σύγχρονες πλατφόρμες και τεχνολογίες επίλυσης διαφορών, επισημαίνοντας την 

μεγάλη αποδοχή τους από τους πολίτες, στις χώρες όπου   έχουν εφαρμοστεί. 
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Ο κ.Πέτρος Ζουρδούμης επεσήμανε στην συνεχεια , πως είναι εμφανες ότι η Διαμεσολάβηση 

 έχει ήδη  αναβαθμιστεί στην συνείδηση όλων για την ευελιξία της και  πλέον βρίσκει 

υποστηρικτές στη δικαστική και την δικηγορική κοινότητα και  κυρίως στην κοινωνία. 

 

 Οι δικηγόροι του μέλλοντος ,συνέχισε ο κ.Πετρος  Ζουρδούμης ,  δεν  θα αρκεί να έχουν 

πτυχίο νομικής,  αλλά θα πρέπει να διαθέτουν διευρυμένες ικανότητες επίλυσης  των 

διαφορών με   χρήση της τεχνολογιας και γι’ αυτό θα  πρέπει να  αποκτούν και 

τεχνολογική επάρκεια.  Ηδη η επίλυση διαφορών  μπορεί να βρίσκεται στο λειτουργικό 

μιας πλατφόρμας ή στο wizard μιας εφαρμογής κινητών. Και αύριο- και το αύριο είναι 

πολύ κοντά – η  online επίλυση διαφόρων ,που φαντάζει ακόμη  σήμερα εντυπωσιακή,θα 

είναι πλέον κάτι το δεδομένο ,χωρίς να αποκλείει την επίλυση των διαφορών με τους 

παραδοσιακούς   τρόπους.  

 

 

Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με το μέλλον της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης 

στην επίλυση των διαφορών, τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, τις δυνατότητες 

επίλυσης τους  και τις εν γένει προοπτικές ,που ανοίγονται μπροστά μας.  

 

Όπως τόνισε ο κ. Πέτρος Ζουρδούμης , η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη  δεν έχουν ως 

στόχο την αντικατάσταση ούτε των Δικαστών ούτε των Δικηγόρων, αλλά είναι μάλλον ένα 

ακόμα μέσο προς μια αποτελεσματικότερη απονομή της Δικαιοσύνης. 

 

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμότατα τον κ. Πέτρο Ζουρδούμη και εκ μέρους της 

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

που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη Διάλεξη, η οποία 

διατήρησε  αμείωτο το ενδιαφέρον όσων την παρακολούθησαν, από την αρχή μέχρι το τέλος. 

 

Προτείνουμε  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. 

 

Με τη Διάλεξη αυτή άρχισε με  επιτυχία ο Δεύτερος Κύκλος Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση, 

ο οποίος θα συνεχιστεί έως το  καλοκαίρι,  με επίσης  πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες 

Διαλέξεις  για τις οποίες θα δημοσιευθούν προσεχώς σχετικές Ανακοινώσεις. 

 

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021 



 
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 

               ΟΠΕΜΕΔ 

 
 

Σωματείο συσταθέν με τις υπ’ αριθμ. 7792/09 και 1615/10 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών  
Ευφορίωνος 2Α, Αθήνα, 11635, 4ος όροφος  eed.mediation@eledi.gr, eed.mediation@gmail.com 
Τηλ.: 210 6232029, Κιν.: 6936232029  www.eledi.gr 

 
 

mailto:eed.mediation@eledi.gr
mailto:eed.mediation@gmail.com
http://www.eledi.gr/

