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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών μας, σας γνωρίζουμε ότι η έκτη  Διάλεξη του 

τρίτου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση, που διοργανώνει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» σε συνεργασία με τον «Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.», με 

ομιλήτρια την κυρία Ana Maria Maia Gonçalves, Διαμεσολαβήτρια, ιδρύτρια του 

Ινστιτούτου Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών ομιλούντων 

Πορτογαλικά (ICFML) , την «ναυαρχίδα» των οργανισμών Διαμεσολάβησης στην 

Βραζιλία και την Πορτογαλία. 

 

Η Ana Maria Maia Gonçalves έχει πλούσια εμπειρία στην εκμάθηση, εξάσκηση και 

διδασκαλία της Διαμεσολάβησης παγκοσμίως και διαμεσολαβεί σε διασυνοριακές 

διαφορές στην Ευρώπη ,στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Είναι εξαιρετικά δραστήρια διασυνοριακά και διαπολιτισμικά και τα πρόσφατα έτη, 

επικέντρωσε την δραστηριότητα της στην επίπτωση της διαδικτυακής τεχνολογίας 

στις ικανότητες των παραγόντων διευκόλυνσης των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 

Διαφορών.  

 

Από το 2015, είναι συνπροεδρεύουσα της ειδικής ομάδας εργασίας του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης (IMI)  για τις  Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης 

Διαφορών. Έχει συγγράψει, μαζί με άλλους, πολλά άρθρα για την  Διεθνή Εφημερίδα, 

σχετικά με  την Διαδικτυακή Επίλυση Διαφορών ( IJODR) και εγκαινίασε το 2019 το 

πρώτο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Εφαρμοστών  των Διαδυκτιακών Μεθόδων Επίλυσης 

Διαφορών (ODR) ( https://odrfoundationstraining.com). Η Άνα συμμετέχει σε πολλά 

διεθνή πάνελ Διαμεσολαβητών και είναι Διαμεσολαβήτρια του Παγκόσμιου Πάνελ 

Διαμεσολάβησης του Γραφείου του Συνηγόρου του Πολίτη των Ηνωμένων Εθνών και 

Μέλος  του Εθνικού Κέντρου για την Τεχνολογία και την Επίλυση Διαφορών (NCTDR).  
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Ομιλεί άπταιστα πορτογαλικά, γαλλικά και αγγλικά. Διδάσκει την Εναλλακτική Επίλυση 

Διαφορών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Porto 

Πορτογαλίας. Το 2008, αποφοίτησε από το Ανεξάρτητο Πανεπιστημίο της Λισσαβώνας 

(UAL). Έχει δυο παιδιά και, μετά από 8 έτη διαβίωσης στην Kuala Lumpur, ζει τώρα 

στην Σιγκαπούρη. 

 

H θεματική της Διάλεξης είναι : 

 

«Το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο Δημοσιοποίησης σχετικά με την Διαμεσολάβηση  

(UDPM)» 

 

Η δημιουργία παγκόσμιων προτύπων της Διαμεσολάβησης υπήρξε ένα όχι 

αδιαφιλονίκητο θέμα, από την εμφάνιση της Διαμεσολάβησης ως διαδικασία επίλυσης 

διαφορών. 

 

Υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι για αυτό, ιδιαίτερα δε η ακραία ποικιλία των 

εφαρμογών και της προσέγγισης της Διαμεσολάβησης ανά τον Κόσμο. Εν τούτοις, 

υπάρχει ένας  πραγματοποιήσιμος στόχος, προς τον οποίο όλοι οι παράγοντες του 

οικοσυστήματος της Διαμεσολάβησης θα μπορούσαν να «βάλουν τα δυνατά τους»:   

ένας «Κώδικας Δημοσιοποίησης», ο οποίος  θα μπορούσε να πλαισιώσει την πληθώρα 

των τρόπων Διαμεσολάβησης με τρόπο κατανοητό για τα μέρη. Μετά από πολλές 

ομαδικές συζητήσεις, η ιδέα μετονομάστηκε σε Παγκόσμιο Πρωτόκολλο 

Δημοσιοποίησης στην Διαμεσολάβηση (Universal Disclosure Protocol for Mediation -

UDPM). 

 

Η Ana παρουσίασε αυτή την αντίληψη κατά την διάρκεια του Συνεδρίου 

«Διαμεσολάβησης: Φόρουμ για μια Νέα Εποχή της Διαμεσολάβησης (MANE), που 

οργανώθηκε την 6η Αυγούστου 2019, από τη Διεθνή Ακαδημία Επίλυσης Διαφορών της 

Σιγκαπούρης, το Διεθνές Κέντρο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης, το Διεθνές 

Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης της Σιγκαπούρης και το Κέντρο Διαμεσολάβησης της  

Σιγκαπούρης.   

 

Μετά από διαβούλευση με διάφορες ομάδες εργασίας στην Ευρώπη, την Αφρική, την 

Αυστραλία, την Λατινική Αμερική, την Βόρεια Αφρική και την Ασία, η αντίληψη αυτή 

μόλις ανακοινώθηκε και έλαβε ήδη την έγκριση πολλών διεθνών Οργανισμών. 
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Η Διάλεξη θα λάβει χώρα την Παρασκευή 1η Απριλίου  2022 , στις 5.30 μμ, μέσω 

της πλατφόρμας ZOOM. 

 

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

ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.gle/cypg3o1wUj9Z3hks8 

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

(Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών). 

 

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,  27 Μαρτίου 2022 

Κατερίνα Κωτσάκη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
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