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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ 

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ

1.	 Ο	ΕΟΔΙΔ,	ως	Οργανισμός	που	αναλαμβάνει	τη	διοργάνωση	
διαιτησιών,	συνεπικουρείται	στο	έργο	του	από	Συμβούλιο	
Διαιτησίας,	που	απαρτίζεται	από	διακεκριμένους	επιστή-
μονες	 και	 έμπειρους	 επαγγελματίες	 με	 εξειδίκευση	 στη	
διαιτητική	μέθοδο	και	διαδικασία.	Το	Συμβούλιο	Διαιτησί-
ας	λειτουργεί	ως	ανεξάρτητο	όργανο	και	διασφαλίζει	τη	
διαφάνεια	και	την	ακεραιότητα	της	διαδικασίας	διαιτησί-
ας	στο	πλαίσιο	των	αρμοδιοτήτων	του.

2.	 Ο	παρών	Κανονισμός	διέπει	τη	συγκρότηση	και	λειτουργία	
του	Συμβουλίου	Διαιτησίας	του	ΕΟΔΙΔ	 («Συμβούλιο	Διαι-
τησίας»).

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1.	 	Το	Συμβούλιο	Διαιτησίας	απαρτίζεται	από	δεκαπέντε	(15)	
μέλη,	ως	εξής:
α)	 πέντε	 (5)	 πρόσωπα	 προερχόμενα	 από	 το	 δικαστικό	

σώμα,
β)	πέντε	(5)	πρόσωπα	προερχόμενα	από	την	πανεπιστημι-

ακή	κοινότητα,
γ)	πέντε	(5)	πρόσωπα	που	ασκούν	δικηγορία	με	κύριο	αντι-

κείμενο	τη	διαιτησία.

Η	σύνθεση	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας	πρέπει	να	εξασφα-
λίζει	 συμμετοχή	 τουλάχιστον	πέντε	προσώπων	που	δρα-
στηριοποιούνται	κυρίως	στην	Ελλάδα	και	τουλάχιστον	πέ-
ντε	προσώπων	που	δραστηριοποιούνται	κυρίως	στο	εξω-
τερικό.

2.	 Τα	μέλη	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας	διορίζονται	για	θητεία	
τριών	(3)	ετών	με	απόφαση	κοινής	συνόδου	του	Επιστημο-
νικού	Συμβουλίου	και	της	Ολομελείας	του	Συμβουλίου	Δι-
αιτησίας.	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	Αντιπρό-
εδρος	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας.	Η	σύνοδος	έχει	απαρτία	
όταν	παρίστανται	τουλάχιστον	δεκατρία	(13)	μέλη.

3.	 Τη	σύνοδο	των	Συμβουλίων	συγκαλεί	ο	Πρόεδρος	του	Συμ-
βουλίου	 Διαιτησίας.	 Η	 σύνοδος	 πραγματοποιείται	 εντός	
του	 δ’	 τριμήνου	 του	 τελευταίου	 έτους	 της	 θητείας	 του	
Συμβουλίου	Διαιτησίας.	Τα	νέα	μέλη	του	Συμβουλίου	Διαι-
τησίας	εκλέγονται	μεταξύ	υποψηφίων	από	λίστα	που	υπο-
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βάλλεται	από	το	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	στο	Επιστημονικό	Συμβού-
λιο	 και	 στο	Συμβούλιο	Διαιτησίας	 εντός	 του	 γ’	 τριμήνου	
του	ίδιου	έτους.

4.	 Η	θητεία	κάθε	μέλους	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας	μπορεί	
να	παραταθεί	έως	δύο	φορές.

5.	 Σε	περίπτωση	πρόωρης	κένωσης	θέσης	μέλους	του	Συμ-
βουλίου	Διαιτησίας,	ο	Πρόεδρος	αυτού	συγκαλεί	τη	σύνο-
δο	της	παραγράφου	2	εντός	δεκαπέντε	 (15)	ημερών	από	
την	ημέρα	που	έλαβε	γνώση,	προκειμένου	να	πληρωθεί	η	
θέση,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	των	παραγράφων	1	έως	3.

6.	 Η	συμμετοχή	σε	αντίστοιχα	συμβούλια,	 επιτροπές	και	εν	
γένει	όργανα	άλλων	οργανισμών	διαιτησίας	ή	σε	πολιτεια-
κά	όργανα	ή	αρχές	δεν	αποτελεί	κώλυμα	για	τη	συμμετοχή	
στο	Συμβούλιο	Διαιτησίας.

7.	 Το	Συμβούλιο	Διαιτησίας	συγκροτείται	έγκυρα	από	τη	στιγ-
μή	που	όλα	τα	μέλη	του	αποδεχτούν	τον	διορισμό	τους.	

8.	 Η	πρώτη	σύνθεση	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας	καθορίζεται	
με	απόφαση	του	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	κατά	την	έγκριση	του	παρό-
ντος	Κανονισμού	και	με	θητεία	τριών	(3)	ετών,	για	τη	συ-
μπλήρωση	των	οποίων	δεν	συνυπολογίζεται	το	έτος	κατά	
το	οποίο	δημοσιεύεται	η	σχετική	απόφαση	του	ΔΣ.	Με	την	
ίδια	απόφαση	ορίζονται	ο	Πρόεδρος	και	ο	Αντιπρόεδρος	
της	πρώτης	σύνθεσης	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

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

2.	 Ο	Γραμματέας	είναι	 αρμόδιος	 για	 την	 τήρηση	πρακτικών	
των	 συνεδριάσεων	 του	 Συμβουλίου	Διαιτησίας.	Μεριμνά	
για	την	ενημέρωση	του	Προέδρου	της	Ολομελείας	ή	της	
οικείας	 τριμελούς	συνθέσεως	κάθε	φορά	που	συντρέχει	
περίπτωση	συνεδρίασης	του	Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το	Συμβούλιο	Διαιτησίας	έχει	τις	κάτωθι	περιοριστικώς	απα-
ριθμούμενες	αρμοδιότητες	που	ρητά	ορίζονται	στον	παρόντα	
Κανονισμό:	

(α)	Ορίζει	τον	μόνο	διαιτητή,	τον	πρόεδρο	ή/και	τα	μέλη	του	δι-
αιτητικού	δικαστηρίου,	στις	περιπτώσεις	που	ορίζει	το	άρθρο	
7	του	Κανονισμού	Διαιτησίας	του	ΕΟΔΙΔ.

(β)	Κρίνει	επί	αιτήσεων	εξαιρέσεως	διαιτητών	σύμφωνα	με	το	
άρθρο	8	του	Κανονισμού	Διαιτησίας	του	ΕΟΔΙΔ.
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(γ)	Αντικαθιστά	τον	μόνο	διαιτητή,	τον	πρόεδρο	ή/και	τα	μέλη	
του	διαιτητικού	δικαστηρίου,	κατά	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	9	
του	Κανονισμού	Διαιτησίας	του	ΕΟΔΙΔ.

(δ)	Καθορίζει	τις	αμοιβές	των	διαιτητών	και	την	αμοιβή	του	
ΕΟΔΙΔ	σε	περίπτωση	που	το	αντικείμενο	της	διαφοράς	δεν	δύ-
ναται	να	αποτιμηθεί	σε	χρήμα,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	30,	πα-
ράγραφος	 11	 του	 Κανονισμού	 Διαιτησίας	 του	 ΕΟΔΙΔ,	 καθώς	
και	σε	περίπτωση	που	συντρέχει	περίπτωση	αύξησης	ή	μείω-
σης	των	αμοιβών,	σύμφωνα	με	τις	παραγράφους	15	και	16	του	
ίδιου	άρθρου,	αντίστοιχα.

(ε)	Με	την	επιφύλαξη	των	σχετικών	αρμοδιοτήτων	του	διαιτη-
τικού	δικαστηρίου,	το	Συμβούλιο	Διαιτησίας	γνωμοδοτεί,	όταν	
του	ζητηθεί	από	το	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ,	ή	αυτεπαγγέλτως	αναφε-
ρόμενο	σε	θέματα	για	τα	οποία	έχει	ήδη	αποφανθεί,	για	κάθε	
θέμα	που	άπτεται	της	ερμηνείας	του	Κανονισμού	Διαιτησίας.	

(στ)	Υποβάλλει	προτάσεις	στο	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	για	την	τροποποί-
ηση	του	Κανονισμού	Διαιτησίας,	του	παρόντος	Κανονισμού	και	
του	Κανονισμού	Εσωτερικής	Λειτουργίας	του	Επιστημονικού	
Συμβουλίου	και	γνωμοδοτεί	όταν	του	ζητηθεί	από	το	ΔΣ	επί	
προτεινόμενων	τροποποιήσεων	των	ίδιων	κανονισμών.

(ζ)	Αποφασίζει	σε	κοινή	σύνοδο	με	το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	
την	ανανέωση	της	σύνθεσής	του	ή	της	σύνθεσης	του	Επιστημο-
νικού	Συμβουλίου	κατά	τη	λήξη	της	θητείας	του	οικείου	Συμ-
βουλίου	ή	όποτε	συντρέχει	περίπτωση	αντικατάστασης	μέλους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

1.	 Το	Συμβούλιο	Διαιτησίας	ασκεί	τις	αρμοδιότητές	του	ανά	
υπόθεση	σε	τριμελή	σύνθεση,	η	οποία	καθορίζεται	με	κλή-
ρωση.	Η	 κλήρωση	διενεργείται	 άπαξ	 ετησίως	εντός	 του	
μηνός	 Δεκεμβρίου	 κάθε	 έτους,	 παρουσία	 του	 Προέδρου	
και	του	Αντιπροέδρου	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας.	

2.	 Με	 την	 ως	 άνω	 κλήρωση	 ορίζονται	 δύο	 διαφορετικές	
τριμελείς	 συνθέσεις	 με	 τρία	 αναπληρωματικά	 μέλη.	 Σε	
κάθε	τριμελή	σύνθεση	πρέπει	να	αντιπροσωπεύονται	και	
οι	τρεις	ομάδες	των	στοιχ.	α΄,	β΄	και	γ΄	της	παραγράφου	1	
του	άρθρου	2.	Τα	τακτικά	μέλη	συγκεκριμένου	ημερολογι-
ακού	έτους	δεν	μπορούν	να	κληρωθούν	τακτικά	μέλη	κατά	
το	αμέσως	επόμενο	ημερολογιακό	έτος.	Οι	προκύπτουσες	
από	την	ως	άνω	κλήρωση	τριμελείς	συνθέσεις	ισχύουν	για	
το	αμέσως	επόμενο	ημερολογιακό	έτος	με	εξάμηνη	θητεία	
έκαστη.	Οι	τριμελείς	συνθέσεις	αναλαμβάνουν	καθήκοντα	
με	τη	σειρά	κατά	την	οποία	προκύπτουν	από	την	κλήρωση.	
Πρόεδρος	κάθε	τριμελούς	σύνθεσης	ορίζεται	το	προερχό-
μενο	από	το	δικαστικό	σώμα	κληρωθέν	πρόσωπο.

3.	 Όποιος	ορισθεί	σε	συγκεκριμένη	υπόθεση	διαιτητής	κωλύ-
εται	να	ασκήσει	καθήκοντα	μέλους	της	τριμελούς	σύνθε-
σης	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας	σε	θέμα	που	αφορά	την	εν	
λόγω	υπόθεση.	
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4.	 Κωλύεται,	περαιτέρω,	όποιος	έχει	προσωπική	ή	επαγγελ-
ματική	σχέση	με	τα	μέρη	που	μπορεί	να	επηρεάσει	ή	να	δώ-
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	διαιτησί-
ας.	Στην	περίπτωση	αυτή,	η	τριμελής	σύνθεση	με	τη	συμ-
μετοχή	αναπληρωματικού	μέλους	εις	αντικατάσταση	του	
πιθανώς	 κωλυομένου	 αποφασίζει	 σχετικά	 με	 το	 εάν	 συ-
ντρέχει	λόγος	εξαίρεσης	του	εν	λόγω	προσώπου	από	τις	
εργασίες	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας.	

5.	 Σε	 περίπτωση	 διαιτητικής	 διαδικασίας	 μεταξύ	 διαδίκων	
διαφορετικής	εθνικότητας	ή	που	έχουν	την	έδρα	τους	σε	
διαφορετικά	κράτη,	Πρόεδρος	της	τριμελούς	συνθέσεως	
είναι	υποχρεωτικώς	και	κατ’	εξαίρεση	μέλος	του	Συμβου-
λίου	 Διαιτησίας	 προερχόμενο	 από	 κράτος	 διαφορετικό	
της	εθνικότητας	ή	έδρας	των	διαδίκων,	που	ορίζεται	με	
απόφαση	της	Ολομέλειας	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας.

6.	 Οι	 συνεδριάσεις	 του	 Συμβουλίου	Διαιτησίας	 δύνανται	 να	
διενεργούνται	και	με	τηλεδιάσκεψη,	με	τη	χρήση	κατάλλη-
λων	τεχνολογικών	μέσων.

7.	 Οι	 αποφάσεις	 της	 τριμελούς	 συνθέσεως	 λαμβάνονται	
κατά	 πλειοψηφία.	 Σε	 περίπτωση	 που	 διαμορφώνονται	
τρεις	διαφορετικές	απόψεις	υπερισχύει	η	άποψη	του	Προ-
έδρου	της	συνεδριάζουσας	συνθέσεως.	Για	τις	αποφάσεις	
της	τριμελούς	συνθέσεως	τηρούνται	πρακτικά	με	επιμέ-
λεια	του	Γραμματέα	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

1.	 Το	Συμβούλιο	Διαιτησίας	συνεδριάζει	σε	Ολομέλεια	για	τη	
λήψη	αποφάσεων	στις	περιπτώσεις	των	στοιχ.	ε΄,	στ΄	και	ζ΄	
της	παραγράφου	1	του	άρθρου	4,	με	πρωτοβουλία	του	Προ-
έδρου.	Η	διάταξη	της	παραγράφου	6	του	άρθρου	5	εφαρμό-
ζεται	και	στην	Ολομέλεια.

2.	 Η	 Ολομέλεια	 του	 Συμβουλίου	 Διαιτησίας	 βρίσκεται	 σε	
απαρτία	 και	 συνεδριάζει	 έγκυρα	 εφόσον	 είναι	 παρόντα	
τουλάχιστον	εννέα	(9)	μέλη	του	Συμβουλίου,	στα	οποία	συ-
μπεριλαμβάνεται	υποχρεωτικώς	ο	Πρόεδρος	ή	ο	Αντιπρό-
εδρος.

3.	 Οι	 αποφάσεις	 της	 Ολομέλειας	 λαμβάνονται	 με	 απόλυτη	
πλειοψηφία.	Σε	περίπτωση	ισοψηφίας	υπερισχύει	η	άποψη	
του	Προέδρου.	Αν	κατά	την	ψηφοφορία	σχηματιστούν	πε-
ρισσότερες	από	δύο	απόψεις,	εκείνοι	που	αποτελούν	την	
ασθενέστερη	μειοψηφία	προσχωρούν	σε	μία	από	τις	επι-
κρατέστερες	απόψεις.	Για	τις	αποφάσεις	της	Ολομέλειας	
τηρούνται	πρακτικά	με	επιμέλεια	του	Γραμματέα	του	Συμ-
βουλίου	Διαιτησίας.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1.	 Κατά	 την	 άσκηση	 των	 κατά	 το	 άρθρο	 4,	 παράγραφος	 1,	
στοιχ.	α’	και	γ’	αρμοδιοτήτων	του,	το	Συμβούλιο	Διαιτησί-
ας	είναι	ελεύθερο	να	ορίσει	διαιτητή	πρόσωπο	που	κατά	
το	δυνατόν	δύναται	να	ανταποκριθεί	στις	ανάγκες	της	εκά-
στοτε	υπόθεσης.

2.	 Το	Συμβούλιο	Διαιτησίας	απαγορεύεται	να	ορίσει	ως	μόνο	
διαιτητή,	ως	πρόεδρο	ή	ως	μέλος	τριμελούς	διαιτητικού	
δικαστηρίου	 διαιτητή	 ο	 οποίος	 είναι	 τακτικό	 μέλος	 της	
τριμελούς	συνθέσεως	του	τρέχοντος	εξαμήνου	ή	αναπλη-
ρωματικό	μέλος	το	οποίο	μετέχει	στη	συγκεκριμένη	σύν-
θεση	σε	αναπλήρωση	τακτικού	μέλους	που	δεν	μπόρεσε	να	
συμμετάσχει.

3.	 Δεν	επιτρέπεται	να	ορισθεί	μόνος	διαιτητής,	πρόεδρος	ή	
μέλος	 τριμελούς	 διαιτητικού	 δικαστηρίου	 	 πρόσωπο	 (α)	
που	 έχει	 προσωπική	 ή	 επαγγελματική	 σχέση	 με	 τα	 μέρη	
που	 μπορεί	 να	 επηρεάσει	 ή	 να	 δώσει	 την	 εντύπωση	 ότι	
επηρεάζει	την	ανεξαρτησία	και	αμεροληψία	του,	ή	(β)	που	
εξαρτά	οποιοδήποτε	οικονομικό	ή	άλλο	συμφέρον,	άμεσο	ή	
έμμεσο,	από	την	έκβαση	της	διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.	 To	 Συμβούλιο	 Διαιτησίας	 δρα	 με	 γνώμονα	 τη	 διαφάνεια,	
την	αξιοκρατία	και	τη	διασφάλιση	της	ποιότητας	και	της	
επιστημονικής	 αρτιότητας	 των	 παρεχόμενων	 από	 τον	 
ΕΟΔΙΔ	υπηρεσιών.	

2.	 Για	λόγους	διασφάλισης	των	συμφερόντων	των	εμπλεκόμε-
νων	σε	διαιτησία	μερών,	οι	αποφάσεις	του	Συμβουλίου	Δι-
αιτησίας	δεν	κοινοποιούνται	σε	άλλους	πλην	του	ΕΟΔΙΔ	και	
των	εμπλεκόμενων	στη	συγκεκριμένη	διαιτησία	μερών.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

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

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

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


