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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ευχαρίστως σας ανακοινώνουµε τη δεύτερη Διάλεξη του τρίτου Κύκλου Διαλέξεων, που 

διοργανώνει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» σε συνεργασία µε 

τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ - Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.», µε οµιλητή τον κύριο Blazo Nedic, διεθνώς διαπιστευµένο 

διαµεσολαβητή, εκπαιδευτή, σύµβουλο και δικηγόρο, µε έδρα στο Βελιγράδι της Σερβίας. Ο 

κύριος Nedic είναι Περιφεριακός Διαµεσολαβητής, Παράγοντας Διευκόλυνσης (Facilitator) και 

Εκπαιδευτής Δεξιοτήτων Επίλυσης Συγκρούσεων του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας, 

Διαµεσολαβητής του Παγκόσµιου Πάνελ Διαµεσολάβησης των Ηνωµένων Εθνών και 

Facilitator της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Άσκησε 

δικηγορία στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Σερβία, είναι Δικαστικός Διερµηνέας για την αγγλική 

γλώσσα και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαµεσολάβησης του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου 

(IBA). Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Εθνικής Σερβικής Ένωσης Διαµεσολαβητών και είναι 

διαπιστευµένος από το Σερβικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για να διεξάγει εκπαίδευση 

διαµεσολαβητών.  

 

Η θεµατική της Διάλεξης είναι: 

«Η Ψυχολογία και η Νευροεπιστήµη στην Διαµεσολάβηση και την 

Διαπραγµάτευση» 

 

Στα πλαίσια της Διάλεξης θα εκτεθούν αρχές της ψυχολογίας, οι οποιες µπορούν να ωφελήσουν 

όλους τους συµµετεχοντες στην διαδικασία επίλυσης µιας διαφοράς. Στην σηµερινή 

πραγµατικότητα, όλοι όσοι ασχολούνται µε την επίλυση διαφορών θα πρέπει να αντιληφθούν ότι 

η βαθειά γνωση των ψυχολογικών συντελεστών και η επιδέξια χρήση της γνωστικής 

συµπεριφορικής και της νευροεπιστήµης µπορούν να κάνουν την διαφορά µεταξύ επίλυσης και 



µη επίλυσης, µεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας της διαδικασίας της διαδικασίας επίλυσης µιας 

διαφοράς. 

 

Η Διάλεξη θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 22 Νοεµβρίου 2021, στις 18:30, µέσω της πλατφόρµας 

ZOOM. 

Η Διάλεξη θα µεταδοθεί και µέσω live streaming στη ΝΕΑ σελίδα της ΕΕΔ στο 

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100074228455292  

 

Όσοι επιθυµούν να την παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να το δηλώσουν µέσω του ακόλουθου 

συνδέσµου: https://forms.gle/KSk267k4eV7JSvow8  

 

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. 

Η ηµεροµηνία της επόµενης Διάλεξης θα ανακοινωθεί προσεχώς. 

 

Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2021 

Κατερίνα Κωτσάκη 

Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 


