Ζουρδούμης Πέτρος
Ο Πέτρος Ζουρδούμης είναι Οικονομολόγος, Νομικός
(BA, LL.B) με μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (LL.M) και Διαπιστευμένος
Διαμεσολαβητής από το Ελληνικό Υπουργείο
Δικαιοσύνης (Ν.3898/2010) και διεθνείς φορείς
εκπαίδευσης της Ευρώπης και της Αμερικής.
Έχει διεθνείς πιστοποιήσεις διαμεσολαβητή σε
Αστικές & Εμπορικές Διαφορές, (Civil & Commercial
Disputes, ADR Group UK), σε Διαφορές στον
Εργασιακό Χώρο (Workplace Mediation, ADR Group UK), στις Διεθνείς &
Διασυνοριακές Διαφορές (International Academy of Dispute Resolution, USA),
καθώς και στις διαπραγματεύσεις (ADR Center ITALY – Member of Jams
International USA, University of Michigan USA).
Είναι ιδρυτής του ODReurope, (www.odreurope.com) του μόνου φορέα στην
Ελλάδα και ανάμεσα στους λίγους φορείς της Ευρώπης που συνεργάζεται με
θεσμικούς φορείς, διαμεσολαβητές, οργανισμούς και εταιρείες για την εισαγωγή
τεχνολογικών εφαρμογών στις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης και ηγείται
projects για τη δημιουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ODR)
που αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα της εξειδίκευσής του.
Είναι Γενικός Διευθυντής του ADR point – ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ (www.adrpoint.gr) του πρώτου και του μεγαλύτερου ιδιωτικού φορέα
εξωδικαστικής & ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα που έχει την
έγκριση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
αποτελεί επίσημο φορέα επίλυσης της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης
Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει παρουσία σε 40 ελληνικές πόλεις ενώ
λειτουργεί και το πρώτο ιδιωτικό Κέντρο Ενημέρωσης για τον Εξωδικαστικό
Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.
Είναι ενεργό μέλος της παγκόσμιας κοινότητας ODR, προσκεκλημένος ομιλητής σε
παγκόσμια συνέδρια για την ηλεκτρονική & εξωδικαστική επίλυση διαφορών, μέλος
διεθνών ομάδων εργασίας για τη δημιουργία συστημάτων ηλεκτρονικής
δικαιοσύνης, διαμεσολαβητής στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών
και κριτής-αξιολογητής (judge) σε διαγωνισμούς διαμεσολάβησης διεθνών
οργανισμών.
Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στην κεντρική κυβέρνηση και την τοπική
αυτοδιοίκηση, επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων, μέλος της
Ομάδας Οικονομίας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε ελληνικές και ξένες εταιρείες και είναι
μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του American Institute of
Mediation, της ERA Academy of Law, του ADR Werner Institute της Αμερικής, του
World Directory of ADR Professionals και πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών
οργανισμών.
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