ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΟΔΙΔ Α.Ε.
[ΣΚΟΠΟΣ]
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η παροχή προς τρίτους ενδιαφερόμενους κάθε είδους υπηρεσιών σχετικών με
διαμεσολάβηση, διαιτησία και εν γένει με κάθε δυνατή νόμιμη Διαδικασία Επίλυσης
Διαφορών, ιδίως εκτός δικαστηρίων ή προ δικαστηρίων, είτε αυτή υφίσταται σήμερα
στην πράξη είτε αναφανεί στο μέλλον.
2. Η εν γένει προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας ή άλλων
διαδικασιών επίλυσης, ώστε να καταστούν αυτοί ευρύτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό
των τρίτων που ενδεχομένως θα ενδιαφέρονταν να αξιοποιήσουν τους ανωτέρω
θεσμούς για την επίλυση των διαφορών τους.
3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και διεξαγωγή δράσεων για την καλλιέργεια αισθήματος
εμπιστοσύνης προς τους ανωτέρω θεσμούς και την γνωριμία των επαγγελματιών και εν
γένει υποψηφίων ενδιαφερομένων με αυτούς.
4. Η διεξαγωγή ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες ανάλογες
διαδικασίες που συντελούν στην προώθηση των ανωτέρω θεσμών διαδικασιών
επίλυσης διαφορών, ως ενδεικτικώς η συμμετοχή σε εκδηλώσεις με ενώσεις δικαστών,
ΕΣΔΙ, Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλους φορείς για την προώθηση του θεσμού της
διαμεσολάβησης με την έννοια του «πρεσβευτή διαμεσολάβησης».
5. Ειδικότερα, η δημιουργία σώματος «πρεσβευτών διαμεσολάβησης» που θα λειτουργήσει
ως καταλύτης για τη διάδοση, προβολή και προώθηση του θεσμού της
διαμεσολάβησης ως μέσου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη επίλυση των ιδιωτικών διαφορών και εν γένει την απονομή
δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
6. Η προετοιμασία, ανάληψη και υποστήριξη πρωτοβουλιών νομοθετικής μεταρρύθμισης
σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης ή/και της διαιτησίας ή/και με άλλους
θεσμούς και διαδικασίες συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
7. Η διαμόρφωση εξειδικευμένου συστήματος προδιατυπωμένων κανόνων παροχής
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή/και διαιτησίας ή/και συμβιβαστικής εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών εν γένει, καθώς και συστήματος κανόνων κανονισμού
δεοντολογίας, το οποίο θα τίθεται από τον Οργανισμό προαιρετικώς στη διάθεση
ενδιαφερόμενων τρίτων.
8. Η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών σχετικά με λοιπές υβριδικές μεθόδους εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών ή διευκόλυνσης επίλυσης διαφορών ή με άλλες ανάλογες μεθόδους
ή συστήματα ή πλαίσια δράσης, ως ενδεικτικώς η διαδικασία Med-Αrb (Mediation –
Arbitration) ως υβριδική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
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9. Η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία οργανωμένου συστήματος υπηρεσιών
διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης και χώρου οργανωμένων εγκαταστάσεων
σε σχέση με τους ανωτέρω σκοπούς και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών διοικητικής
και γραμματειακής υποστήριξης και παραχώρησης χώρου οργανωμένων
εγκαταστάσεων σε λειτουργία για χρήση.
10. Η προσέλκυση, στελέχωση και διαρκής επιμόρφωση ή υποστήριξη στην επιμόρφωση
και εξειδίκευση στελεχών και συνεργατών κάθε αντικειμένου και η παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.
11. Η διαμόρφωση κανόνων και κριτηρίων επιλογής των συνεργαζόμενων με τον
Οργανισμό ιδιαιτέρως αυστηρών και διαρκώς επικαιροποιούμενων, ανάλογα με τις
διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες.
12. Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας που θα
επιτρέψουν την ηλεκτρονική παροχή όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω υπηρεσίες ή θα
διευκολύνουν την τεχνολογική εξέλιξη στην ανάπτυξη των ανωτέρω δράσεων με
σύγχρονες μεθόδους.
13. Η παροχή συμβουλών σε τρίτους σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω
αντικείμενα.
14. Η έκδοση εντύπων ή ηλεκτρονικών βιβλίων, έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού,
εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών.
15. Η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης σε σχέση με οποιοδήποτε από τα
ανωτέρω αντικείμενα.
16. Η ανάπτυξη, σώρευση, εξέλιξη και εκμετάλλευση με κάθε τρόπο τεχνογνωσίας και
προϊόντων διανοίας, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τα
ανωτέρω αντικείμενα, η παροχή αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης και εν γένει
διάδοση αυτών, εν όλων ή εν μέρει, η παραχώρηση αυτών και η δημιουργία δικτύων
εκμετάλλευσης αυτών εν όλω ή εν μέρει με κάθε τρόπο στην Ελλάδα ή/και στο
εξωτερικό.
17. Κάθε άλλη υπηρεσία ή δράση που συντελεί ή συντείνει ή συμβάλλει με οποιονδήποτε
τρόπο στη νόμιμη επίλυση διαφορών μέσα από συνεργασία με καταξιωμένους
επιστημονικούς και άλλους συνεργάτες από κάθε χώρο.
18. Κάθε είδους παρελκόμενες ή παρακολουθηματικές ή συνοδευτικές ή βοηθητικές προς
τις ανωτέρω υπηρεσίες, ακόμη και μη ρητώς μνημονευόμενες ανωτέρω.
19. Η παροχή όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω υπηρεσίες και η ανάπτυξη όλων ή κάποιων
από τις ανωτέρω δράσεις σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός Ελλάδος.
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20. Η παροχή όλων ή κάποιων από τις ανωτέρω δράσεις ή υπηρεσίες δωρεάν ή με
μειωμένο κόστος στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:
α) να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων
οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα,
β) να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω σκοπούς ή/και
δραστηριότητες,
γ) να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα,
δ) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
ε) να ιδρύει ή να μετέχει σε δίκτυα δικαιόχρησης δυνάμει κάθε είδους συμβάσεων ή
συμφωνιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής και της
αλλοδαπής,
στ) να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις
οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και
δραστηριότητα,
ζ) να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή,
η) να συμμετέχει σε κάθε είδους Ευρωπαϊκά προγράμματα και διαγωνισμούς του Δημοσίου ή
του Ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη έργων, που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας και να
ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής,
θ) να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική
πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεομένη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της εταιρείας ή
αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, καθώς και
γενικά να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να
σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των άνω σκοπών της.
Για την επίτευξη των άνω σκοπών η εταιρεία επίσης μπορεί να αναπτύσσει και εμπορεύεται
ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και
επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής
και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
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