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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκαινιάστηκε χθες,
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, το “Κέντρο
Διαμεσολάβησης B.E.A”, το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα τόσο σε
επιχειρηματίες όσο και σε πολίτες, να ενημερωθούν αξιόπιστα για τη
Διαμεσολάβηση και να πραγματοποιήσουν τη δική τους διαμεσολάβηση σε
αστικές και εμπορικές διαφορές τους, μακριά από τις δικαστικές αίθουσες, με
μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και εξόδων, αλλά και κυρίως, με επίτευξη
συμφωνίας με δεσμευτική ισχύ, ισότιμη δικαστικής απόφασης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος του Β.Ε.Α Παύλος Ραβάνης,
επισήμανε ότι το Επιμελητήριο στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις αυτό τον
εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, μέσω του οποίου εκτιμάται ότι οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βρουν έναν ακόμη σύμμαχο, στη δύσκολη μάχη που
δίνουν καθημερινά για την εξασφάλιση της
βιωσιμότητάς
τους.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Σταύρος Κοντονής, σε χαιρετισμό που απέστειλε, επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι
στόχος της κυβέρνησης είναι η αναμόρφωση του ισχύοντος νόμου για τη
Διαβεσολάβηση και η περαιτέρω διεύρυνση εφαρμογής του.
Η εκπρόσωπος του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κα Μαρινέτα
Γούναρη, χαιρέτισε εκ μέρους του Προέδρου του Δ.Σ.Α την πρωτοβουλία του
Επιμελητηρίου και διαβεβαίωσε για τη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ
των δυο φορέων, που είναι και οι συνιδρυτές του πρώτου εκπαιδευτικού Κέντρου
Διαμεσολαβητών στην Αθήνα, «Α.Κ.Κ.Ε.Δ.Δ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», με στόχο την
περαιτέρω διάδοση και εμπέδωση του θεσμού, στο κοινό.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής
και Συγγραφέας κ. Σπύρος Αντωνέλος εξήγησε ότι το Κέντρο Διαμεσολάβησης
του Β.Ε.Α. δραστηριοποιείται ήδη σε δύο βασικές κατευθύνσεις:
α) στην εξατομικευμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών,
των επιχειρήσεων και των Δικηγόρων για τις εφαρμογές στις υποθέσεις τους της
Διαμεσολάβησης και των λοιπών διαδικασιών Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών
όπως ο πρόσφατα ψηφισθείς
Εξωδικαστικός μηχανισμός αναδιάρθρωσης
Επιχειρηματικών Δανείων (των λεγόμενων "κόκκινων δανείων") και
β) στην επιτυχή εφαρμογή σε προσιτό κόστος των διαδικασιών αυτών, στους
κατάλληλα διαμορφωμένους και άρτια εξοπλισμένους για το σκοπό αυτό χώρους
του Κέντρου, γιατί οι εν λόγω διαδικασίες χρειάζονται, μεταξύ άλλων,
ηχομονωμένες και χωροταξικά κατάλληλα οργανωμένες αίθουσες.
Σύμφωνα με τη διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια κα Πλέσσα, σημαντικά οφέλη
για τις επιχειρήσεις, προκύπτουν μεταξύ άλλων, από την άμεση έναρξη των
διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών που διαφωνούν, παρουσία των δικηγόρων
τους, από το χαμηλότερο κόστος επίλυσης της διαφοράς σε σχέση με τα ισχύοντα
δικαστικά έξοδα, και κυρίως σε περίπτωση θετικής έκβασης, από την επικύρωση
της συμφωνίας με ισχύ δικαστικής απόφασης.
Την ανάγκη εδραίωσης και στήριξης του θεσμού της Διαμεσολάβησης στη χώρα,
εξήρε στην ομιλία του, ο Γεν. Γραμματέας του «Οργανισμού Προώθησης
Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών – ΟΠΕΜΕΔ», κος Νικόλας
Κανελλόπουλος, ενώ παράλληλα, ενημέρωσε το κοινό, για τους σκοπούς και τα
θετικά αποτελέσματα της λειτουργίας του ΟΠΕΜΕΔ μέχρι σήμερα, εκφράζοντας
τη βεβαιότητα, για περαιτέρω συνεργασία και κοινές δράσεις, με το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο και το Κέντρο Διαμεσολάβησης.

