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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ

1.	 Ο	 ΕΟΔΙΔ,	ως	Οργανισμός	 που	 αναλαμβάνει	 τη	 διοργάνω-
ση	διαμεσολαβήσεων	και	διαιτησιών,	συνεπικουρείται	στο	
έργο	 του	 από	 Επιστημονικό	 Συμβούλιο,	 που	 απαρτίζεται	
από	διακεκριμένους	επιστήμονες	και	έμπειρους	επαγγελ-
ματίες	με	εξειδίκευση	στις	μεθόδους	εξωδικαστικής	επί-
λυσης	διαφορών.	Το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	λειτουργεί	
ως	ανεξάρτητο	όργανο	και	διασφαλίζει	την	ποιότητα	των	
παρεχόμενων	υπηρεσιών	στο	πλαίσιο	των	αρμοδιοτήτων	
του.

2.	 Ο	παρών	Κανονισμός	διέπει	τη	συγκρότηση	και	λειτουργία	
του	Επιστημονικού	Συμβουλίου	του	ΕΟΔΙΔ	(«Επιστημονικό	
Συμβούλιο»).

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1.	 Το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	απαρτίζεται	από	πέντε	(5)	τα-
κτικά	και	δύο	(2)	αναπληρωματικά	μέλη,	που	διορίζονται	
για	θητεία	τριών	(3)	ετών	με	απόφαση	κοινής	συνόδου	του	
Επιστημονικού	 Συμβουλίου	 και	 της	Ολομελείας	 του	 Συμ-
βουλίου	Διαιτησίας.	Η	απόφαση	λαμβάνεται	με	αυξημένη	
πλειοψηφία	των	3/5	του	αθροίσματος	των	μελών	των	δύο	
Συμβουλίων.	Με	την	ίδια	απόφαση	ορίζονται	ο	Πρόεδρος	
και	 ο	Αντιπρόεδρος	 του	Συμβουλίου	Διαιτησίας.	Η	σύνο-
δος	έχει	απαρτία	όταν	παρίστανται	τουλάχιστον	δεκατρία	
(13)	μέλη.

2.	 Τη	σύνοδο	των	Συμβουλίων	συγκαλεί	ο	Πρόεδρος	του	Επι-
στημονικού	 Συμβουλίου.	 Η	 σύνοδος	 πραγματοποιείται	
εντός	του	δ’	τριμήνου	του	τελευταίου	έτους	της	θητείας	
του	Επιστημονικού	Συμβουλίου.	Τα	νέα	μέλη	του	Επιστημο-
νικού	Συμβουλίου	εκλέγονται	μεταξύ	υποψηφίων	από	λί-
στα	που	υποβάλλεται	από	το	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	στο	Επιστημο-
νικό	Συμβούλιο	και	στο	Συμβούλιο	Διαιτησίας	εντός	του	γ’	
τριμήνου	του	ίδιου	έτους.

3.	 Η	θητεία	κάθε	μέλους	του	Επιστημονικού	Συμβουλίου	μπο-
ρεί	να	παραταθεί	έως	δύο	φορές.

4.	 Σε	περίπτωση	πρόωρης	κένωσης	θέσης	μέλους	του	Επι-
στημονικού	 Συμβουλίου,	 ο	 Πρόεδρος	 αυτού	 συγκαλεί	 τη	
σύνοδο	της	παραγράφου	1	εντός	δεκαπέντε	(15)	ημερών	
από	την	ημέρα	που	έλαβε	γνώση,	προκειμένου	να	πληρω-
θεί	η	θέση	με	τη	διαδικασία	των	παραγράφων	1	και	2.

5.	 Η	συμμετοχή	σε	αντίστοιχα	συμβούλια,	 επιτροπές	και	εν	
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γένει	όργανα	άλλων	οργανισμών	διαμεσολάβησης	και	διαι-
τησίας	ή	σε	πολιτειακά	όργανα	ή	αρχές	δεν	αποτελεί	κώ-
λυμα	για	τη	συμμετοχή	στο	Επιστημονικό	Συμβούλιο.

6.	 Το	 Επιστημονικό	 Συμβούλιο	 συγκροτείται	 έγκυρα	 από	
τη	στιγμή	που	όλα	τα	μέλη	του	αποδεχτούν	τον	διορισμό	
τους.		

7.	 Η	πρώτη	σύνθεση	του	Επιστημονικού	Συμβουλίου	καθορί-
ζεται	με	απόφαση	του	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	κατά	την	έγκριση	του	
παρόντος	Κανονισμού	και	με	θητεία	τριών	(3)	ετών,	για	τη	
συμπλήρωση	 των	 οποίων	 δεν	 συνυπολογίζεται	 το	 έτος	
κατά	το	οποίο	δημοσιεύεται	η	σχετική	απόφαση	του	ΔΣ.	
Με	την	ίδια	απόφαση	ορίζονται	ο	Πρόεδρος	και	ο	Αντιπρό-
εδρος	της	πρώτης	σύνθεσης	του	Επιστημονικού	Συμβουλί-
ου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.	 Με	απόφαση	του	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	ανατίθενται	σε	ένα	ή	πε-
ρισσότερα	στελέχη	του	Οργανισμού	καθήκοντα	Γραμματέα	
του	Επιστημονικού	Συμβουλίου.

2.	 Ο	Γραμματέας	είναι	 αρμόδιος	 για	 την	 τήρηση	πρακτικών	
των	συνεδριάσεων	του	Επιστημονικού	Συμβουλίου.	Μερι-
μνά	για	την	ενημέρωση	του	Προέδρου	κάθε	φορά	που	συ-
ντρέχει	περίπτωση	συνεδρίασης	του	Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το	 Επιστημονικό	 Συμβούλιο	 έχει	 τις	 κάτωθι	 περιοριστικώς	
απαριθμούμενες	αρμοδιότητες	που	ρητά	ορίζονται	στον	παρό-
ντα	Κανονισμό:

(α)	Αποφασίζει	για	τη	συμπερίληψη	διαμεσολαβητών	στον	Κα-
τάλογο	Διαμεσολαβητών	ΕΟΔΙΔ	και	 τη	διαγραφή	διαμεσολα-
βητών	από	αυτόν,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	6	του	παρόντος,	κα-
θώς	επίσης	για	θέματα	δεοντολογίας,	σύγκρουσης	συμφερό-
ντων,	 παραίτησης	 από	 διαμεσολάβηση	 και	 λήξης	 συνεργασί-
ας	διαμεσολαβητή	με	 τον	ΕΟΔΙΔ.	Οι	 διατάξεις	 του	προηγού-
μενου	εδαφίου	εφαρμόζονται	αναλόγως	αναφορικά	με	τη	συ-
νεργασία	του	ΕΟΔΙΔ	με	πρόσωπα	που	αναλαμβάνουν	τον	ρόλο	
διαχειριστή	υπόθεσης	βάσει	του	Κανονισμού	Διαμεσολάβησης	
ΕΟΔΙΔ.

(β)	Αποφασίζει	για	τη	συμπερίληψη	διαιτητών	στον	Κατάλογο	
Διαιτητών	ΕΟΔΙΔ	και	τη	διαγραφή	διαιτητών	από	αυτόν,	σύμ-
φωνα	με	το	άρθρο	7	του	παρόντος,	καθώς	επίσης	για	θέματα	
λήξης	συνεργασίας	διαιτητή	με	τον	ΕΟΔΙΔ.	

(γ)	Με	την	επιφύλαξη	των	ζητημάτων	που	εμπίπτουν	στην	αρ-
μοδιότητα	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας,	επιλύει	ζητήματα,	ιδί-
ως	δεοντολογικής	φύσεως,	που	προκύπτουν	από	την	επεξερ-
γασία	ιδιαίτερα	περίπλοκων	υποθέσεων.



Κα
νο

νι
σμ

ός
 Δ

ια
με

σο
λά

βη
ση

ς 
ΕΟ

Δ
ΙΔ

(δ)	Γνωμοδοτεί,	όταν	του	ζητηθεί	από	το	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ,	από	
τον	διαμεσολαβητή	ή	και	αυτεπαγγέλτως,	για	κάθε	θέμα	που	
άπτεται	της	ερμηνείας	του	Κανονισμού	Διαμεσολάβησης.

(ε)	Αποφαίνεται	επί	ζητημάτων	που	αφορούν	τη	συμμόρφωση	
με	τα	διεθνή	standards	λειτουργίας	των	αναγνωρισμένων	διε-
θνώς	κέντρων	διαμεσολάβησης	και	διαιτησίας,	την	ελληνική	
και	διεθνή	νομοθεσία	και	τους	Κανονισμούς	Διαμεσολάβησης	
και	Διαιτησίας	του	ΕΟΔΙΔ.

(στ)	 Υποβάλλει	 προτάσεις	 νομοθετικής	 πολιτικής	 προς	 την	
πολιτειακή	ηγεσία.	

(ζ)	Συνεπικουρεί	το	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	για	την	κατάρτιση	σχεδίου	
για	την	εξασφάλιση	της	ποιότητας	των	παρεχόμενων	από	τον	
ΕΟΔΙΔ	υπηρεσιών,	κατά	το	άρθρο	16	του	Κανονισμού	Διαμεσο-
λάβησης	ΕΟΔΙΔ.	Στο	πλαίσιο	αυτό	δύναται	να	υποβάλλει	προ-
τάσεις	προς	το	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	σχετικά	με	τη	διαρκή	αναβάθ-
μιση	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών,	τη	δημιουργία	εκπαιδευτι-
κών	και	άλλων	διεθνών	συνεργασιών	και	την	ανάληψη	δράσε-
ων	εταιρικής	κοινωνικής	ευθύνης.

(η)	Λαμβάνει	αποφάσεις	για	την	άνευ	κόστους	(pro	bono)	παρο-
χή	υπηρεσιών	από	τον	ΕΟΔΙΔ.	

(θ)	Υποβάλλει	προτάσεις	στο	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	για	την	τροποποί-
ηση	του	Κανονισμού	Διαμεσολάβησης,	του	Κανονισμού	Διαιτη-
σίας,	του	παρόντος	Κανονισμού	και	του	Κανονισμού	Εσωτερι-
κής	Λειτουργίας	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας	και	γνωμοδοτεί	
όταν	του	ζητηθεί	από	το	ΔΣ	επί	προτεινόμενων	τροποποιήσε-
ων	των	ίδιων	κανονισμών.

(ι)	Αποφασίζει	 σε	 κοινή	 σύνοδο	με	 το	Συμβούλιο	Διαιτησίας	
την	ανανέωση	της	σύνθεσής	του	ή	της	σύνθεσης	του	Συμβου-
λίου	Διαιτησίας	κατά	τη	λήξη	της	θητείας	του	οικείου	Συμβου-
λίου	ή	όποτε	συντρέχει	περίπτωση	αντικατάστασης	μέλους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.	 Το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	συνεδριάζει	όποτε	προκύπτει	
θέμα	που	άπτεται	της	αρμοδιότητάς	του	και	σε	κάθε	πε-
ρίπτωση	 τουλάχιστον	 μία	 φορά	 ετησίως.	 Σε	 περίπτωση	
κωλύματος	τακτικού	μέλους,	στη	συνεδρίαση	και	τη	λήψη	
αποφάσεων	συμμετέχει	αναπληρωματικό	μέλος.	

2.	 Το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	βρίσκεται	σε	απαρτία	και	συ-
νεδριάζει	έγκυρα	εφόσον	είναι	παρόντα	αυτοπροσώπως	ή	
αντιπροσωπεύονται	σε	αυτό	τουλάχιστον	τρία	(3)	μέλη.	

3.	 Όποιος	 ορισθεί	 σε	 συγκεκριμένη	 υπόθεση	 διαμεσολαβη-
τής,	διαιτητής	ή	ουδέτερος	εμπειρογνώμων	κωλύεται	να	
ασκήσει	καθήκοντα	μέλους	του	Επιστημονικού	Συμβουλί-
ου	σε	θέμα	που	αφορά	την	εν	λόγω	υπόθεση.	

4.	 Κωλύεται,	περαιτέρω,	όποιος	έχει	προσωπική	ή	επαγγελ-
ματική	σχέση	με	τα	μέρη	που	μπορεί	να	επηρεάσει	ή	να	δώ-
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σει	την	εντύπωση	ότι	επηρεάζει	την	ανεξαρτησία	και	αμε-
ροληψία	 του,	 ή	 εξαρτά	 οποιοδήποτε	 οικονομικό	 ή	 άλλο	
συμφέρον,	άμεσο	ή	έμμεσο,	από	την	έκβαση	της	υπό	κρίση	
διαφοράς.	Στην	περίπτωση	αυτή,	το	Επιστημονικό	Συμβού-
λιο	με	τη	συμμετοχή	αναπληρωματικού	μέλους	εις	αντικα-
τάσταση	του	πιθανώς	κωλυομένου	αποφασίζει	σχετικά	με	
το	εάν	συντρέχει	λόγος	εξαίρεσης	του	εν	λόγω	προσώπου	
από	τις	εργασίες	του	Συμβουλίου.

5.	 Οι	συνεδριάσεις	του	Επιστημονικού	Συμβουλίου	δύνανται	
να	διενεργούνται	και	με	τηλεδιάσκεψη,	με	τη	χρήση	κατάλ-
ληλων	τεχνολογικών	μέσων.

6.	 Οι	 αποφάσεις	 λαμβάνονται	 με	 απόλυτη	 πλειοψηφία	 των	
μελών.	Σε	περίπτωση	ισοψηφίας	υπερισχύει	η	άποψη	του	
Προέδρου.	Για	τις	αποφάσεις	του	Επιστημονικού	Συμβου-
λίου	τηρούνται	πρακτικά	με	επιμέλεια	του	Γραμματέα	αυ-
τού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

1.	 Στον	Κατάλογο	Διαμεσολαβητών	μπορούν	να	περιληφθούν	
Διαμεσολαβητές	που	πληρούν	τις	προϋποθέσεις	που	ορί-
ζονται	στο	άρθρο	14	του	Κανονισμού	Διαμεσολάβησης	ΕΟ-
ΔΙΔ.

2.	 Μετά	την	πάροδο	ενός	έτους	από	την	ημερομηνία	κατάρ-
τισης	του	πρώτου	Καταλόγου	Διαμεσολαβητών,	το	Επιστη-
μονικό	Συμβούλιο	του	ΕΟΔΙΔ	επικαιροποιεί	τον	Κατάλογο	
άπαξ	ετησίως,	προβαίνοντας	στη	διαγραφή	διαμεσολαβη-
τών	ή/και	στην	εγγραφή	νέων,	προκειμένου	ο	Κατάλογος	
να	ανταποκρίνεται	πάντα	στις	προϋποθέσεις	του	Κανονι-
σμού	 Διαμεσολάβησης	 ΕΟΔΙΔ.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 το	 Επι-
στημονικό	Συμβούλιο	εξετάζει	τις	αιτήσεις	συμπερίληψης	
διαμεσολαβητή	στον	Κατάλογο	που	έχουν	 τυχόν	υποβλη-
θεί	κατά	το	οικείο	έτος.	Δύναται	να	ζητεί	από	τους	ενδια-
φερομένους	συμπληρωματικά	στοιχεία	και	να	ορίζει	συνά-
ντηση	με	αυτούς.

3.	 Η	συμπερίληψη	διαμεσολαβητή	στον	Κατάλογο	εναπόκει-
ται	στη	διακριτική	ευχέρεια	του	Επιστημονικού	Συμβουλί-
ου.	Το	Συμβούλιο	αποφαίνεται	σχετικώς	οριστικά,	με	αιτι-
ολογημένη	απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1.	 Στον	Κατάλογο	Διαιτητών	μπορούν	να	περιληφθούν	Διαι-
τητές	που	πληρούν	τουλάχιστον	μία	από	τις	εξής	προϋπο-
θέσεις:

(α)	Είναι	συνταξιοδοτηθέντες	δικαστικοί	λειτουργοί,	που	
αφυπηρέτησαν	 με	 τον	 βαθμό	 του	 Προέδρου	 Εφετών	
τουλάχιστον.



Κα
νο

νι
σμ

ός
 Δ

ια
με

σο
λά

βη
ση

ς 
ΕΟ

Δ
ΙΔ

(β)	Είναι	μέλη	ΔΕΠ	ελληνικού	ή	αλλοδαπού	Πανεπιστημί-
ου,	που	κατέχουν	τουλάχιστον	τη	βαθμίδα	του	Αναπλη-
ρωτή	Καθηγητή.

(γ)	Είναι	δικηγόροι	παρ’	Αρείω	Πάγω	ή/και	δικηγόροι	αλ-
λοδαπού	δικηγορικού	συλλόγου	με	τουλάχιστον	10ετή	
εμπειρία.

(δ)	Έχουν	εκπονήσει	διδακτορική	διατριβή	ή/και	δημοσι-
εύσει	σημαντικό	επιστημονικό	έργο	για	θέματα	διαιτη-
σίας.

(ε)	Είναι	επαγγελματίες	κλάδων	πλην	του	νομικού,	όπως	
όλως	 ενδεικτικώς	 μηχανικοί,	 ναυπηγοί,	 ασφαλιστές	
κ.ά.,	με	υψηλή	εξειδίκευση	και	εμπειρία	στην	επίλυση	
διαφορών	στον	οικείο	κλάδο.

2.	 Για	 τη	 συμπερίληψη	 στον	 Κατάλογο	 Διαιτησίας	 συνεκτι-
μάται	ιδίως	η	πρότερη	εμπειρία	των	ενδιαφερομένων	σε	
υποθέσεις	διαιτησίας.

3.	 Οι	παράγραφοι	2	και	3	του	άρθρου	6	εφαρμόζονται	αναλό-
γως.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

To	Επιστημονικό	Συμβούλιο	δρα	με	γνώμονα	τη	διαφάνεια,	την	
αξιοκρατία	και	τη	διασφάλιση	της	ποιότητας	και	της	επιστη-
μονικής	αρτιότητας	των	παρεχόμενων	από	τον	ΕΟΔΙΔ	υπηρε-
σιών.	

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο	παρών	Κανονισμός	 αναθεωρείται	 με	 απόφαση	 του	ΔΣ	 του	
ΕΟΔΙΔ,	η	οποία	λαμβάνεται	αφού	ληφθούν	υπόψη	οι	σχετικές	
γνωμοδοτήσεις	 του	 Επιστημονικού	 Συμβουλίου	 και	 του	 Συμ-
βουλίου	Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η	ισχύς	του	παρόντος	Κανονισμού	αρχίζει	από	τη	18η	Οκτω-
βρίου	2017.


