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 5η
Οκτωβρίου 2020, στα πλαίσια της οποίας έγινε η τέταρτη Διάλεξη του πρώτου Κύκλου των
Κύκλων Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με επιτυχία.
Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία
Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε τον κ. Δημήτριο Μάντζο, Δικηγόρο στον Άρειο
Πάγο, Υποψήφιο Διδάκτωρα Νομικής, διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, Μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική
Διάλεξη με θεματική:
«Η δεοντολογία των Διαμεσολαβητών.
Ο Ελληνικός και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας»

Ο κ. Δημήτριος Μάντζος ανέλυσε διεξοδικά ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, το οποίο δεν
τυγχάνει της προσοχής που θα έπρεπε, τονίζοντας ότι η διαφύλαξη υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών Διαμεσολάβησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του
θεσμού στην πράξη. Ο Διαμεσολαβητής κρατά στα χέρια του το μέλλον της Διαμεσολάβησης,
αφού η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας δεν είναι απλώς ένα μέσο αυτό-ρύθμισης του
κλάδου των Διαμεσολαβητών αλλά ένα ουσιώδες μέσο για την περιφρούρηση του κύρους του
θεσμού και τη διάδοσή του στο ευρύτερο κοινό.
Η Διάλεξη κέντρισε το ενδιαφέρον όλων όσων την παρακολούθησαν και έδωσε τροφή για
σκέψεις και περαιτέρω διερεύνηση των ζητημάτων της Δεοντολογίας των Διαμεσολαβητών.
Ακολούθησαν πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, στις οποίες ο κ. Δημήτριος Μάντζος έδωσε
λεπτομερείς και σε βάθος απαντήσεις. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετική
ερώτηση, μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο ο θεσμός της Διαμεσολάβησης και ο ρόλος του
Διαμεσολαβητή που δεν μπορούν να ευοδωθούν εάν δεν διέπονται από νομοθετικές διατάξεις,
που καθορίζουν, εκτός από τις διαδικαστικές υποχρεώσεις του Διαμεσολαβητή, τις

δεοντολογικές υποχρεώσεις του, τόσο με την μορφή πράξεων, όσο και με την μορφή
παραλείψεων - και ακολούθως η επίτευξη ή μη συμφωνιών.

Άλλη μια φορά ευχαριστούμε θερμότατα τον κύριο Δημήτριο Μάντζο και εκ μέρους της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή
που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο σημαντική Διάλεξη, από την οποία διδαχθήκαμε
τόσα πολλά.
Προτείνω 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.
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