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Κύριε Πρόεδρε,

Τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω επιστολή σας την οποία απευθύνετε στα
μέλη της ΚΕΕΕ και σε μας, αντί να επιβεβαιώσουν την ελπίδα μας ότι οι δηλώσεις
σας στην από 5-7-2013 Γ.Σ. της ΚΕΕΕ αποτελούσαν δική σας παραδρομή και
ενδεχόμενη άγνοια, συμπληρώθηκαν από πρόσθετους αόριστους και αβάσιμους
ισχυρισμούς για τη μεταξύ μας εκπαιδευτική συνεργασία, τους οποίους
αναγκαζόμαστε να διαψεύσουμε εκ νέου. Επίσης, συνοδεύονται από μία πρωτόγνωρη
και αδικαιολόγητη για τη θεσμική σας ιδιότητα του Προέδρου της ΚΕΕΕ, εμπορική
διαφήμιση «προγραμμάτων» εκπαίδευσης διαμεσολαβητών χωρίς αναγνώριση από
την Ελληνική Πολιτεία και σε πλήρη καταστρατήγηση της νομοθεσίας για την
Εκπαίδευση Διαμεσολαβητών, με βάση την οποία ο Φορέας Κατάρτισης και
Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών «ΑΚΚΕΔ-ΠΙ'ΟΜΗΘΕΑΣ» είναι ο μοναδικός που ήδη
παρέχει νόμιμα εκπαίδευση στην Αθήνα (αντιστοίχως υπάρχουν νόμιμα
αδειοδοτημένοι φορείς και σε Πειραιά-Θεσσαλονίκη) .

• Είναι κατά το λιγότερο ανεύθυνο να επικαλείται οποιοσδίιποτε σε βάρος
του ΔΣΑ, του ΒΕΑ και κατά του Φορέα μας αόριστα και ανώνυμα «δημοσιεύματα»
που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για να κατακρίνει ψευδώς και δημόσια το Κέντρο
Διαμεσολάβησης που ιδρίJσαμε. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται στη Γ.Σ. της ΚΕΕΕ, και
επιβεβαιώνεται εγγράφως, αγγίζει τη συκοφαντία. Επιφυλασσόμαστε των νομίμων
δικαιωμάτων μας, δεδομένου ότι, όπως γράφετε στην ανωτέρω επιστολή σας, δεν
κρίνετε χρήσιμο να ανακαλέσετε τις αβάσιμες δημόσιες δηλώσεις σας .

• Το ιδιωτικό κέντρο που επικαλείσθε ότι έχει δημιουργηθεί από το ΕΒΕΑ με
ανώνυμους εκπαιδευτές και ανώνυμους λοιπούς εταίρους (ενδεχομένως το
Δικηγορικό Σύλλογο της Κορίνθου, δεδομένων των «προνομιακών» του τιμών προς
τα μέλη του εν λόγω Συλλόγου, τις οποίες δημοσιοποιείτε), δεν περιλαμβάνεται στουc
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// ~χ. ι α και επίσ α αδειοδο ένου ο εί, ια τ ν εκπαίδευσ δια εσολα τών.
~/ ../~ πω' ο δικό, μα, από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του

/h.~ Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι οποίοι
Ο If\l αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Πως τολμάτε λοιπόν να μιλάτε για

υποτιθέμενο «φορέα», «χώρους εκπαίδευσης», «προγράμματα» και να αναρτάτε
μάλιστα τιμές αυτών (!) χωρίς να έχετε την επιβεβλημένη από το νόμο άδεια και
δίνοντας την εσφαλμένη εντύπωση στα μέλη της ΚΕΕΕ και στα μέλη αυτών ότι
λειτουργείτε νόμιμα; Πως επίσης τολμάτε να ευτελίζετε την εκπαίδευση
διαμεσολαβητών, δίνοντας τη δημόσια εντύπωση ότι η ποιότητά της μπορεί να
αποτελεί αντικείμενο συγκριτικών διαφημίσεων προϊόντων και λογικής «τελάλη»;

• Οι πράξεις σας αυτές εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα καταστρατήγηση,
των νόμων και των θεσμών του Κράτους. στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα για
τις νόμιμες ενέργειές τους .

• Οι πράξεις σας εγείρουν επίσης ζητήματα παραπληροφόρηση, των μελών
τ/' ΚΕΕΕ, των μελών τους και του κοινού εν γένει, δηλαδή των ενδιαφερομένων για
την εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, των οποίων θα πρέπει να επιληφθεί και η
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης .

• Είναι αξιοσημείωτο ότι, σε μία απέλπιδα προσπάθεια άγρας πελατείας για
το νεοσύστατο ιδιωτικό κέντρο σας που δεν έχει καν αδειοδοτηθεί, συγχέετε
συστηματικά στην επιστολή σας την εφαρμογή της διαμεσολάβησης από τα μέλη των
Επιμελητηρίων στις διαφορές τους, η οποία είναι ήδη δυνατή και άνευ ανάηςη,
ειδικής εκπαίδευσηc, με την εκπαίδευσή τους ως διαμεσολαβητές ('). Τονίζουμε
εμφατικά ότι υπάρχει ήδη Πίνακας Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (\\'\\'\\'.ΙlliηίSll'vο!jusΙίce.ψ") και όλα τα μέλη
των Επιμελητηρίων μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία στις αστικές και
εμπορικές διαφορές, στις οποίες εμπλέκονται .

• Και κάτι τελευταίο: Είναι σκόπιμο να επισημανθεί στα μέλη της ΚΕΕΕ ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. γ) του νόμου 3898/2010, διαφορές μεταξύ μερών
(φυσικών προσώπων ή εταιρειών) που είναι όλα εγκατεστημένα στην Ελλάδα
διαμεσολαβούνται αποκλειστικά από διαμεσολαβητή δικηγόρο. Από την ίδια
διάταξη προκύπτει ότι, ακόμα και αν κάποιος μη δικηγόρος εκπαιδευτεί στη
διαμεσολάβηση από επίσημο Φορέα όπως ο δικός μας και διαπιστευθεί
διαμεσολαβητής από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν θα
μπορεί να εκτελεί καθήκοντα διαμεσολαβητή παρά μόνο σε διασυνοριακές διαφορέ,
(δηλαδή σε διαφορές όπου ένα μέρος είναι εγκατεστημένο εκτός Ελλάδος). Γιατί
αποσιωπάτε τη σοβαρή αυτή παράμετρο από τα μέλη της ΚΕΕΕ και από τα μέλη
τους, καλώντας τα να εκπαιδευθούν στη διαμεσολάβηση χωρίς να γνωρίζουν ότι όσοι
το πράξουν και δεν είναι δικηγόροι δεν θα μπορούν να εφαρμόσουν το θεσμό σε
αμιγώς Ελληνικές υποθέσεις;

Ο Φορέας που συστήσαμε για την εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, διαθέτει τεχνολογικά άρτιες εγκαταστάσεις, άξιο
Ελληνικό και ξένο εκπαιδευτικό προσωπικό, λογική σεβασμού στο θεσμό της
Διαμεσολάβησης και στην παιδεία σε αυτή. Είναι ο μόνος που λειτουργεί στην Αθήνα
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.1. (' . δ δ' . Π'8")~oμιμα υπαρχουν νομιμοι α ειο οτημενοι φορεις και σε ειραια- - εσσαΛονικη καιΥε!αδειοδοτηθεί από την ΕλληνΙΚ1ΊΠολιτεία για το σκοπό αυτό.

Ο ΔΣΑ και το ΒΕΑ, συνεχίζοντας την εξαιρετιJ<1Ί συνεργασία τους, Οα
συνεχίσουν άκοπα τις ενέργειές τους για την ενημέρωση των δικηγόρων, των
επιχειρήσεων και των πολιτών για τη δυνατότητα να επιλύουν τις διαφορές τους,
μεγάλες και μικρές, με διαμεσολάβηση. Και Οα επιστιΊσουν την προσοχή της
Πολιτείας και των αρμοδίων αρχών σε κάθε λoγιJ<1Ίευτελισμού του θεσμού και
εκμετάλλευσης του μέσω παράνομων πρακτικών, από όπου και αν προέρχονται.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στο πρωτοφανές γεγονός ότι Δικηγορικός
ΣύJJ.ογος άλλης έδρας Πρωτοδικείου, εν προκειμένω της Κορίνθου, φέρεται να έχει
συμφωνήσει συνεργασία μαζί σας για την ίδρυση Κέντρου Διαμεσολάβησης στην
έδρα άλλου Δικηγορικού Συλλόγου την στιγμή κατά την οποία υφίσταται νομίμως
αδειοδοτημένο κέντρο που ίδρυσε ο ΔΣΑ με το ΒΕΑ. Η ενέργεια αυτιΊ πέραν του ότι
είναι αντίθετη με τις παραδόσεις του σώματος και την δεοντολογία που διέπει τις
σχέσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, εισάγει νέα ήθη που δεν συνάδουν με τη
λειτουργία των Δικηγορικών Συλλόγων.

Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥ ΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

κ.κ. Πρόεδρους των Επιμελητηρίωl' Μελιον της ΚΕΕΕ

ιc.κ. Ε"..προσώπους των Επιμ,JJ/τηρίων Μελών της ΚΕΕΕ στη Γ.Σ. αυπίς

ιc. Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας ιcαιΑνΟρωπίνων Διι(αιωμάτων

ι(. Γενιιcό Γραμματέα του Υπουργείου Διιcαιoσύνης Διαφάνειας ιcαι Αι'Ορωπίνωl'
Διιcαιωμάτων

κ. Πρόεδρο ιcαι τα Μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του
ΥΔΔΑΔ

ι(. Εισαγγελέα Πλημμελειoδιιcών ΑΟηνών

Γενικιί Γραμματεία Κατανω.ωτιί του Υπουργείου Ανάπτυξης

Μέλη Προεδρείου Ολομέλειας Δικηγορικών Συ)J.όγων

Δικηγoριιcό ΣIJλλογο Κορίνθου
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