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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Σε συνέχεια προηγούμενων Ανακοινώσεών μας, σας γνωρίζουμε ότι η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – Ε.Ε.Δ.» και ο «Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.»  διοργανώνουν την δεύτερη  

Διάλεξη του τέταρτου Κύκλου Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, με ομιλητή τον κύριο 

Θεοχάρη  Αγγελίδη και θέμα: 

 

«Αντιμετώπιση στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης ατόμων, που έχουν ψυχικά 

προβλήματα, ανάλογα με το είδος αυτής» 

 

 θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, στις 6.30 μ.μ, μέσω της πλατφόρμας 

ZOOM. 

 

Ο κύριος Θεοχάρης Αγγελίδης  είναι Δικηγόρος στον Άρειο  Πάγο και στο Συμβούλιο της 

Επικράτειας, Διαμεσολαβητής Διαπιστευμένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών και Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης 

Διαμεσολαβητών Γιαννιτσών« Εν Δικαίω». Έχει σπουδάσει Νομικά στην Νομική Σχολή του 

ΑΠΘ, από όπου αποφοίτησε το 1986 με βαθμό άριστα. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο, έκανε 

Μεταπτυχιακές σπουδές στον Τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του 

Δικαίου, καθώς και στον Τομέα Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου. Προπτυχιακές 

Σπουδές έκανε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Goethe της Φρανκφούρτης στον 

Μάιν. Είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιαννιτσών από το έτος 1989 και Νομικός 

Σύμβουλος του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία «Χλόη». Είναι 

μεταφραστής και εκδότης του βιβλίου «Διαμεσολάβηση -Μεσολάβηση σε Συγκρούσεις»  

του Christoph Bezemer, από την Γερμανική στην Ελληνική γλώσσα.  
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Κατέχει  άπταιστα την Γερμανική και πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.   

 

Ο κύριος Θεοχάρης Αγγελίδης θα εστιάσει,  στα πλαίσια της ομιλίας του, στα  είδη της 

Διαμεσολάβησης και τα όρια που υπαγορεύονται σ ’αυτά  από τις ψυχικές διαταραχές και 

επιβάλλονται από την ψυχοθεραπεία, καθώς και στις διαταραχές της προσωπικότητας και 

τις δυνατότητες Διαμεσολάβησης με ψυχικά νοσούντα άτομα. Πως πρέπει να 

αντιμετωπίζονται από τον Διαμεσολαβητή; Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο 

Διαμεσολαβητής οφείλει να διακόψει την διαδικασία λόγω ψυχολογικών προβλημάτων 

ενός ή περισσότερων  συμμετεχόντων στην διαδικασία; Οι νομικοί παραστάτες των μερών 

και τα μέρη πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο  όταν έχουν ψυχολογικά 

προβλήματα; 

 

Όσοι επιθυμούν να  παρακολουθήσουν την Διάλεξη παρακαλούνται να το δηλώσουν 
 
 μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.gle/YdG7RtnbgsgwVtKCA 
 
 

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,14Μαρτίου  2023 

Κατερίνα Κωτσάκη 

Πρόεδρος 
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