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∆ΙΑITHΣΙΑΣ

Επιτροπή Κατάρτισης
Κανονισμού Διαιτησίας:
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Κ. Καλαβρός, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Χ. Παμπούκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
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Έναρξη ισχύος Κανονισμού Διαιτησίας: 15-3-2019

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΟΔΙΔ
1.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)
είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου1 (ανώνυμη εταιρία)
με έδρα την Αθήνα, που έχει ως αντικείμενο την παροχή, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπηρεσιών διαιτησίας, διαμεσολάβησης και εξωδικαστικής εν γένει επίλυσης διαφορών, καθώς
επίσης και τη διάδοση, προβολή, προώθηση των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυσή τους.

2.

Στις διαιτησίες που υπάγονται στον παρόντα Κανονισμό, ο ΕΟΔΙΔ
παρέχει υπηρεσίες συντονισμού και διοικητικής υποστήριξης
σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

3.

Ο ΕΟΔΙΔ τηρεί ενδεικτικό κατάλογο διαιτητών («Κατάλογος
Διαιτητών»), από τον οποίο μπορεί να ορίζονται διαιτητές
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

4.

Η εποπτεία των διαιτητικών διαδικασιών που διεξάγονται
δυνάμει του παρόντος Κανονισμού ασκείται αποκλειστικά από
το Συμβούλιο Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ («Συμβούλιο Διαιτησίας»),
το οποίο αποτελεί ανεξάρτητο όργανο του ΕΟΔΙΔ εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αυτού να ασκεί τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος
Κανονισμού. Το Συμβούλιο Διαιτησίας συγκροτείται και ασκεί
αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο
οποίος προσαρτάται ως Παράρτημα ΙI στον παρόντα Κανονισμό
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Επεμβαίνει στη διαιτητική
διαδικασία μόνο όταν αυτό προβλέπεται ρητώς στον παρόντα
Κανονισμό και δεν επιλύει το ίδιο τις ουσιαστικές διαφορές που
άγονται σε διαιτησία.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται για τη διαιτητική επίλυση κάθε
είδους διαφορών που είναι δεκτικές υπαγωγής σε διαιτησία.

2.

Εφόσον η επίλυση της διαφοράς έχει υπαχθεί με συμφωνία
των μερών σε διαιτησία του ΕΟΔΙΔ, οι διατάξεις του παρόντος
Κανονισμού θεωρείται ότι ενσωματώνονται στη συμφωνία διαιτησίας κατά τον χρόνο κατάρτισης αυτής.

3.

Ο Kανονισμός και όλες οι διατάξεις του κάμπτονται από την υπερέχουσα διαφορετική ρύθμιση των μερών δυνάμει της θεμελιώδους
αρχής της αυτονομίας της βούλησης των μερών.

1

Η μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρίας ΕΟΔΙΔ ΑΕ είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα www.eodid.org.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.

Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, τόπος της διαιτησίας είναι
η Ελλάδα και εάν τα μέρη δεν έχουν προσδιορίσει συγκεκριμένη
πόλη, η Αθήνα. Ανεξάρτητα από τον τόπο διεξαγωγής της διαιτησίας, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να αποφασίζει τη διεξαγωγή
της ακροαματικής διαδικασίας, άλλων διαδικαστικών πράξεων ή
και της διάσκεψης σε τόπο διαφορετικό από εκείνον της διαιτησίας ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των μερών.

2.

Η γλώσσα της διαιτησίας επιλέγεται από τα μέρη. Αν τα μέρη δεν
όρισαν τη γλώσσα, αυτή θα ορίζεται από το διαιτητικό δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
1.

Η αίτηση προσφυγής σε διαιτησία («Αίτηση») περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) 	ονοματεπώνυμο / επωνυμία των μερών, στοιχεία κατοικίας
- διαμονής / έδρας, και στοιχεία επικοινωνίας τους, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
εφόσον υπάρχει και είναι γνωστή, και γενικότερα κάθε στοιχείο που θα επιτρέψει στον ΕΟΔΙΔ να προβαίνει στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις,
β) 	τη συμφωνία διαιτησίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική
συμφωνία όπως κάθε πρόβλεψη σχετικά με τον αριθμό, τις
ιδιότητες ή τη διαδικασία ορισμού του διαιτητή ή των διαιτητών, τον τόπο της διαιτησίας, τη γλώσσα της διαιτητικής
διαδικασίας, καθώς και το εφαρμοστέο στη διαφορά δίκαιο,
γ) 	σύντομο ιστορικό της διαφοράς από την οποία προκύπτουν
οι αξιώσεις και τα αιτήματα που υποβάλλονται στο διαιτητικό
δικαστήριο,
δ) 	αίτηση παροχής δικαστικής προστασίας που ζητείται από το
διαιτητικό δικαστήριο και αναφορά των αιτημάτων προς αυτό,
περιλαμβανομένης κατά το δυνατόν χρηματικής αποτίμησης
του αντικειμένου της διαφοράς,
ε) 	ορισμό διαιτητή, εφόσον πρόκειται για πολυμελές διαιτητικό
δικαστήριο,
στ) 	ορισμό του προσώπου ή πληρεξουσίου δικηγόρου που θα
λαμβάνει για λογαριασμό του αιτούντος όλα τα έγγραφα που
αφορούν στη διαιτητική διαδικασία και τα ακριβή στοιχεία
επικοινωνίας αυτού του προσώπου, συμπεριλαμβανομένης
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.
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Η Αίτηση υποβάλλεται στον ΕΟΔΙΔ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατατίθεται ή αποστέλλεται μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) σε έντυπη μορφή στην έδρα του ΕΟΔΙΔ το αργότερο την επόμενη ημέρα. Η Αίτηση συνοδεύεται από αριθμό αντιγράφων που αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό των μερών και των
διαιτητών, ώστε να λάβει από ένα αντίγραφο το κάθε μέρος και
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3.

Η υποβολή της Αίτησης θεωρείται πλήρης εφόσον πληρούνται οι
όροι των παρ. 1 και 2 και εφόσον συνοδεύεται από ταυτόχρονη
υποβολή του αποδεικτικού καταβολής του παραβόλου καταχώρισης («αποδεικτικό καταβολής»), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25
παρ. 2. Τυχόν αμφισβήτηση της πληρότητας της Αίτησης δεν επηρεάζει τη διαδικασία συγκρότησης του διαιτητικού δικαστηρίου.

4.

Αντίγραφο της Αίτησης, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού
καταβολής, γνωστοποιείται αμελλητί, με μέριμνα του ΕΟΔΙΔ, στον
καθ’ ου. Ο ΕΟΔΙΔ ενημερώνει επίσης αμελλητί τον αιτούντα για τη
γνωστοποίηση.

5.

Αν τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, η διαιτησία
αρχίζει την ημέρα κατά την οποία η αίτηση προσφυγής στη διαιτησία περιέρχεται σε εκείνον κατά του οποίου απευθύνεται,
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ο κάθε διαιτητής, και σε ένα επιπλέον αντίγραφο για τον ΕΟΔΙΔ.
Κατά την παραλαβή της έντυπης Αίτησης ο ΕΟΔΙΔ βεβαιώνει την
υποβολή αυτής επί του πρωτοτύπου και επί εκάστου αντιγράφου
βεβαιώνει ότι αυτό παραδόθηκε από τον αιτούντα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
1.

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση της Αίτησης
στον καθ’ ου και εφόσον πρόκειται για πολυμελές διαιτητικό δικαστήριο, ο καθ’ ου υποβάλλει στον ΕΟΔΙΔ δήλωση ορισμού διαιτητή. Το άρθρο 4 παρ. 2 εφαρμόζεται αναλόγως.

2.

Η απάντηση στην αίτηση προσφυγής σε διαιτησία («Απάντηση»)
υποβάλλεται στον ΕΟΔΙΔ εντός τριάντα (30) ημερών από τη
γνωστοποίηση της Αίτησης στον καθ’ ου και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) 	επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας που περιέχονται
στην Αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχ. α΄, και
τυχόν διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών, προκειμένου να τεθεί
στη διάθεση του ΕΟΔΙΔ κάθε στοιχείο που θα του επιτρέψει να
προβαίνει στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις,
β) 	σύντομη κατά το δυνατόν απάντηση ως προς το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 παρ. 1, στοιχ. β΄, γ΄ και δ΄, περιεχόμενο της
Αίτησης,
γ) 	ορισμό του προσώπου ή πληρεξουσίου δικηγόρου που θα
λαμβάνει εκ μέρους του καθ’ ου όλα τα έγγραφα που αφορούν
στη διαιτητική διαδικασία και τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας
αυτού του προσώπου, συμπεριλαμβανομένης διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 4 εφαρμόζονται αναλόγως.

3.

Η Απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα κατά
του αιτούντος. Το σχετικό τμήμα του δικογράφου της Απάντησης
θα πρέπει να έχει επιπλέον το ελάχιστο περιεχόμενο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1, στοιχ. γ΄ και δ΄. Περαιτέρω, εφόσον
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τα ανταγωγικά αιτήματα κατά του αιτούντος απορρέουν από
περισσότερες ή διαφορετικές συμφωνίες διαιτησίας, σε σχέση με
τα αιτήματα της Αίτησης, το σχετικό τμήμα του δικογράφου της
Απάντησης θα πρέπει επιπλέον να έχει το ελάχιστο περιεχόμενο
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1, στοιχ. β΄. Το άρθρο 4 παρ. 3
εφαρμόζεται αναλόγως.
4.

Στην περίπτωση της παρ. 3, ο αρχικός αιτών μπορεί να υποβάλει
απάντηση στα ανταγωγικά αιτήματα («Ανταπάντηση») εντός
τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της Απάντησης.
Εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 4 παρ. 2.

ΙΙ. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1.

Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών και με την επιφύλαξη των
άρθρων 24 και 24Α:
α)	όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς (όπως προκύπτει
από την Αίτηση και τα τυχόν ανταγωγικά αιτήματα) δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, η διαφορά
επιλύεται από έναν (1) διαιτητή, και
β)	όταν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το
ανωτέρω ποσό, η διαφορά επιλύεται από τρεις (3) διαιτητές.

2.

Ο υπολογισμός της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς γίνεται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25.

ΑΡΘΡΟ 7
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
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1.

Όταν η διαφορά επιλύεται από έναν διαιτητή, τα μέρη ορίζουν από
κοινού τον διαιτητή και ενημερώνουν αμέσως τον ΕΟΔΙΔ για την
επιλογή τους. Αν τα μέρη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
περιέλευση της Απάντησης στον αιτούντα αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον μόνο διαιτητή, αυτός διορίζεται από το
Συμβούλιο Διαιτησίας, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3.

2.

Όταν η διαφορά επιλύεται από πολυμελές διαιτητικό δικαστήριο,
κάθε μέρος ορίζει από έναν διαιτητή, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, εδ. ε΄, και 5 παρ. 1, και οι δύο διαιτητές
από κοινού διορίζουν τον τρίτο διαιτητή-πρόεδρο του διαιτητικού
δικαστηρίου, και ενημερώνουν αμέσως τον ΕΟΔΙΔ για την επιλογή
τους. Αν οι δύο διαιτητές, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
υποβολή στον ΕΟΔΙΔ της αποδοχής του ορισμού του τελευταίου εξ αυτών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2, δεν ορίσουν τον
πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου, ή αν και προ της παρόδου
της προθεσμίας αυτής υποβάλλουν στον ΕΟΔΙΔ δήλωση ότι
αδυνατούν να συμφωνήσουν, αυτός διορίζεται από το Συμβούλιο
Διαιτησίας, με τη διαδικασία της παρ. 3. Αν οποιοδήποτε από τα
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3.

Για τον διορισμό του μόνου διαιτητή ή του προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, εδ. β΄, το
Συμβούλιο Διαιτησίας, εντός πέντε (5) ημερών από τη στιγμή που
ενημερώθηκε για την αδυναμία ορισμού διαιτητή, αποστέλλει στα
μέρη λίστα με εννέα (9) προτεινόμενους διαιτητές. Εντός πέντε
(5) ημερών από την αποστολή της λίστας κάθε μέρος επιστρέφει
τη λίστα στο Συμβούλιο Διαιτησίας έχοντας τη δυνατότητα να
διαγράψει έως τρία (3) ονόματα και να αξιολογήσει με σειρά
προτίμησης τα λοιπά. Εντός τριών (3) ημερών από την περιέλευση
των προτιμήσεων των μερών σε αυτό, το Συμβούλιο Διαιτησίας
διορίζει ως μόνο διαιτητή ή ως πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου ένα εκ των προτεινομένων προσώπων που και τα δύο μέρη
δεν έχουν αποκλείσει, χωρίς να δεσμεύεται από τη δηλωθείσα
σειρά προτίμησης. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο διορισμός διαιτητή
δεν μπορεί να γίνει από τη λίστα, το Συμβούλιο Διαιτησίας διορίζει
αυτόν ελεύθερα, χωρίς την υποβολή συμπληρωματικής λίστας.

4.

Σε περίπτωση περισσότερων αιτούντων ή περισσότερων καθ’
ών, αν τα περισσότερα μέρη της κάθε πλευράς αδυνατούν να
συμφωνήσουν ως προς τον ορισμό διαιτητή, τότε το σύνολο των
μελών του διαιτητικού δικαστηρίου διορίζεται απευθείας από το
Συμβούλιο Διαιτησίας, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία της
παρ. 3 και χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση ορισμού που
έχει τυχόν ήδη υποβληθεί από οποιαδήποτε πλευρά.

5.

Τα μέρη και το Συμβούλιο Διαιτησίας μπορούν να ορίζουν διαιτητές από τον Κατάλογο Διαιτητών του ΕΟΔΙΔ ή εκτός αυτού.
Κατά τον διορισμό διαιτητή, το Συμβούλιο Διαιτησίας εκτιμά τις
ιδιότητες που η συμφωνία των μερών απαιτεί να συντρέχουν στο
πρόσωπο του διαιτητή και λαμβάνει υπόψη οτιδήποτε εξασφαλίζει
τον διορισμό ανεξάρτητου και αμερόληπτου διαιτητή.

6.

Το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται όταν ο μόνος διαιτητής ή
ο τελευταίος εκ των τριών διαιτητών αποδεχθεί τον ορισμό του
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2, και αφού επιλυθούν τυχόν ζητήματα που προκύπτουν σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
Ο ΕΟΔΙΔ ενημερώνει σχετικώς τα μέρη και τους διαιτητές.

7.

Τα μέρη μπορούν να συμφωνούν ότι ο μόνος διαιτητής ή ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου θα διορίζεται από τον ΕΟΔΙΔ ως
διορίζουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφερόμενο μέρος
υποβάλλει αίτηση στον ΕΟΔΙΔ και καταβάλλει το προβλεπόμενο
στο Παράρτημα V παράβολο διορισμού διαιτητή. Εφαρμόζονται
αναλόγως οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 4. Με την καταβολή του
παραβόλου, ο ΕΟΔΙΔ διαβιβάζει αμελλητί το αίτημα στο Συμβούλιο
Διαιτησίας, το οποίο προχωρά στον διορισμό διαιτητή. Εφόσον τα
μέρη δεν συμφώνησαν κάτι ειδικότερο, το Συμβούλιο Διαιτησίας
ακολουθεί τη διαδικασία της παρ. 3.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

μέρη δεν ορίσει διαιτητή, τότε αυτός, καθώς και ο πρόεδρος του
διαιτητικού δικαστηρίου, διορίζονται απευθείας από το Συμβούλιο
Διαιτησίας, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 3.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
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1.

Οι διαιτητές οφείλουν να είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι έναντι
των μερών και των εκπροσώπων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαιτητικής διαδικασίας.

2.

Ο ΕΟΔΙΔ ενημερώνει τους υπό διορισμό διαιτητές αμέσως μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία ορισμού τους. Εντός δέκα (10) ημερών
από την ενημέρωσή τους, τα πρόσωπα αυτά υποβάλλουν με
κάθε πρόσφορο τρόπο στον ΕΟΔΙΔ υπογεγραμμένη δήλωση (α)
διαθεσιμότητας και αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και απουσίας
σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό τους σε σχέση με την
προς εκδίκαση υπόθεση και (β) αποδοχής του ορισμού τους. Η
παρέλευση της προθεσμίας αυτής άκαρπης ισοδυναμεί με άρνηση
αποδοχής, οπότε, για την πλήρωση της θέσης του διαιτητή που
αρνήθηκε ρητά ή σιωπηρά τον ορισμό του, (α) αν πρόκειται για
διαιτητή που ορίσθηκε από ένα από τα μέρη, ο ΕΟΔΙΔ ειδοποιεί
το οικείο μέρος να ορίσει νέο διαιτητή εντός εύλογης προθεσμίας, ενώ (β) αν πρόκειται για διαιτητή που διορίσθηκε από το
Συμβούλιο Διαιτησίας, ο ΕΟΔΙΔ διορίζει άλλον διαιτητή από τη
λίστα του άρθρου 7 παρ. 3 ή επανεκκινεί η διαδικασία της ίδιας
παραγράφου. Με την ολοκλήρωση του ορισμού των διαιτητών, ο
ΕΟΔΙΔ ενημερώνει σχετικώς τα μέρη.

3.

Εντός πέντε (5) ημερών από την περιέλευση στα μέρη της κατά
την προηγούμενη παράγραφο ενημέρωσης, τα μέρη υποβάλουν
εγγράφως παρατηρήσεις ως προς την ανεξαρτησία και αμεροληψία των υποψήφιων διαιτητών γνωστοποιώντας τις και στο
άλλο μέρος και στον ΕΟΔΙΔ. Το Συμβούλιο Διαιτησίας εξετάζει
αμελλητί τις εν λόγω παρατηρήσεις και κατόπιν προβαίνει είτε
σε επικύρωση του ορισμού τους είτε σε διορισμό νέου διαιτητή
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7.

4.

Ο διαιτητής, από τη στιγμή που ορίζεται και καθ’ όλη τη διαιτητική διαδικασία, οφείλει να δηλώνει αμέσως στα μέρη και στον
ΕΟΔΙΔ οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να γεννήσει δικαιολογημένες αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία ή την ανεξαρτησία
του, εκτός αν τα έχει ήδη ενημερώσει.

5.

Μετά την επικύρωση του ορισμού του διαιτητή, καθένα από τα μέρη
μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση αυτού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση ή όφειλε
να λάβει γνώση του ορισμού του ή των περιστατικών που συντελούν
στη σύγκρουση συμφερόντων τα οποία θα μπορούσαν να γεννήσουν δικαιολογημένες αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία ή την
ανεξαρτησία του διαιτητή, με αίτηση που υποβάλλει στον ΕΟΔΙΔ και
γνωστοποιείται στο διαιτητικό δικαστήριο και στο άλλο μέρος.

6.

Εντός δέκα (10) ημερών ο διαιτητής και το άλλο μέρος τοποθετούνται σχετικά με την αίτηση εξαίρεσης της παρ. 5.

7.

Αν ο διαιτητής που ζητείται να εξαιρεθεί δεν παραιτηθεί ή αν το άλλο
μέρος δεν συμφωνήσει στην εξαίρεση, επί της αίτησης εξαίρεσης
αποφαίνεται το Συμβούλιο Διαιτησίας. Η απόφαση του Συμβουλίου
μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.
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Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων κατά την παρ. 3 και η
υποβολή τέτοιων παρατηρήσεων, δεν κωλύει την πρόοδο της
διαιτητικής διαδικασίας. Η προθεσμία υποβολής αίτησης εξαίρεσης κατά την παρ. 5 και η υποβολή αυτής δεν κωλύει την
πρόοδο της διαιτητικής διαδικασίας, εκτός αν το διαιτητικό δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά.

9.

Σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης εξαίρεσης ορίζεται νέος
διαιτητής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

8.

10. Στην περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 7, το μέρος που υποβάλλει την
αίτηση εξαίρεσης καταβάλλει το προβλεπόμενο στο Παράρτημα V
παράβολο κρίσης επί αίτησης εξαίρεσης. Εφαρμόζονται αναλόγως
οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 4. Με την καταβολή του παραβόλου, ο
ΕΟΔΙΔ διαβιβάζει αμελλητί το αίτημα στο Συμβούλιο Διαιτησίας, το
οποίο κρίνει την αίτηση κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Η απόφαση του Συμβουλίου μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του
αρμόδιου δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1.

Με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Διαιτησίας αντικαθίσταται διαιτητής ο οποίος:
α) παραιτείται, ή
β)	δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του για πραγματικούς ή
νομικούς λόγους.

2.

Την αντικατάσταση της περίπτωσης (β) της παρ. 1 μπορεί να
ζητήσει κάθε μέρος, γνωστοποιώντας τη σχετική αίτησή του στο
άλλο μέρος, στο διαιτητικό δικαστήριο και στον ΕΟΔΙΔ. Εντός
πέντε (5) ημερών από την υποβολή του αιτήματος το άλλο μέρος
τοποθετείται επ’ αυτού. Το Συμβούλιο Διαιτησίας αποφαίνεται επί
της αίτησης εντός δέκα (10) ημερών από την τοποθέτηση του
άλλου μέρους.

3.

Ο ορισμός νέου διαιτητή σε αντικατάσταση του προηγούμενου
γίνεται με τον τρόπο με τον οποίο ορίσθηκε ο διαιτητής που αντικαθίσταται.

4.

Το διαιτητικό δικαστήριο υπό τη νέα του σύνθεση αποφασίζει
ομόφωνα αν η διαδικασία θα συνεχιστεί από το σημείο κατά το
οποίο διακόπηκε εξαιτίας της αντικατάστασης του διαιτητή. Αν
δεν επιτευχθεί ομοφωνία και τα μέρη δεν συμφωνήσουν επί του
θέματος, καθώς επίσης και όταν αντικαθίσταται ο μόνος διαιτητής,
η διαιτητική διαδικασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά από την
αρχή.

5.

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται αναλόγως και σε περίπτωση
αντικατάστασης διαιτητή που διορίσθηκε κατά το άρθρο 7 παρ. 7.
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ΙΙΙ. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 10
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1.

Μέχρι τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, όλα τα
έγγραφα της διαδικασίας υποβάλλονται στον ΕΟΔΙΔ και με
μέριμνα αυτού γνωστοποιούνται στα πρόσωπα που έχουν ορισθεί
από τον αιτούντα και τον καθ’ ου αντιστοίχως για την παραλαβή
των εγγράφων που αφορούν στη διαιτητική διαδικασία.

2.

Μετά τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, ο ΕΟΔΙΔ
γνωστοποιεί σε αυτό τα μέχρι τότε έγγραφα της διαδικασίας. Από
τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου και εξής, η ανταλλαγή
εγγράφων μεταξύ του διαιτητικού δικαστηρίου και των μερών
γίνεται απευθείας μεταξύ αυτών, με ταυτόχρονη ενημέρωση του
ΕΟΔΙΔ.

3.

Οποιοδήποτε έγγραφο ανταλλάσσεται μεταξύ ΕΟΔΙΔ και μερών ή
διαιτητικού δικαστηρίου ανταλλάσσεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, εφόσον πρόκειται για δικόγραφα, και με κατάθεση
ή αποστολή εγγράφου μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier)
το αργότερο την επόμενη της υποβολής ημέρα.

4.

Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, οι προβλεπόμενες στον
παρόντα Κανονισμό προθεσμίες μπορούν να συντέμνονται ή να
παρατείνονται:
α)	Μέχρι τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, με
απόφαση του Συμβουλίου Διαιτησίας, κατόπιν σχετικής
αίτησης του ενδιαφερόμενου μέρους.
β)	Από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου και εξής,
αποκλειστικά με απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου,
κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μέρους ή και
αυτεπαγγέλτως.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
1.
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Μετά την υποβολή της Απάντησης, ή της Ανταπάντησης εφόσον
έχουν υποβληθεί ανταγωγικά αιτήματα, δεν μπορεί να προβληθεί
ένσταση έλλειψης δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου. Η
ένσταση αυτή δεν αποκλείεται από το γεγονός ότι το μέρος που
την προβάλλει όρισε διαιτητή ή συνέπραξε στο διορισμό του.
Ένσταση ότι το διαιτητικό δικαστήριο υπερβαίνει τα όρια της εξουσίας του προτείνεται αμέσως μόλις το σχετικό ζήτημα ανακύψει
στη διαιτητική διαδικασία. Και στις δύο περιπτώσεις το διαιτητικό
δικαστήριο μπορεί να δεχθεί ένσταση που υποβάλλεται σε μεταγενέστερο χρόνο αν θεωρεί δικαιολογημένη την καθυστερημένη
υποβολή της. Η ακυρότητα της ουσιαστικής σύμβασης στην οποία
συμπεριλαμβάνεται η συμφωνία διαιτησίας δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως ακυρότητα της συμφωνίας διαιτησίας.
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Αν το διαιτητικό δικαστήριο αποφανθεί ότι δεν έχει δικαιοδοσία να
επιληφθεί διαφοράς που έχει αχθεί ενώπιόν του, εκδίδει σχετική
απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που θεώρησε
περατωμένη τη διαδικασία επί της ενστάσεως. Αν το διαιτητικό
δικαστήριο αποφανθεί ότι έχει δικαιοδοσία, η σχετική απόφαση
επί της δικαιοδοσίας περιλαμβάνεται είτε σε παρεμπίπτουσα
απόφαση είτε στην τελική απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου,
της οποίας θεωρείται αναπόσπαστο μέρος.

3.

Τυχόν αμφισβήτηση της ύπαρξης ή του κύρους της συμφωνίας
διαιτησίας πριν από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου
δεν κωλύει τη συνέχιση της διαιτητικής διαδικασίας.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

2.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

Εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση των εγγράφων
της διαδικασίας προς το διαιτητικό δικαστήριο σύμφωνα με το
άρθρο 10 παρ. 2, το διαιτητικό δικαστήριο, βασιζόμενο στα ήδη
κατατεθέντα έγγραφα ή και κατόπιν συνάντησης ή επικοινωνίας
με τα μέρη, συντάσσει τους Όρους Διεξαγωγής της Διαιτησίας, με
το εξής περιεχόμενο:
α)	όνομα, διεύθυνση και γενικά όλα τα στοιχεία επικοινωνίας
των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους,
β)	διεύθυνση που θα γίνονται οι γνωστοποιήσεις και εν γένει
επικοινωνίες,
γ)	σύνοψη αιτημάτων και αιτούμενης δικαστικής προστασίας,
περιλαμβανομένης κατά το δυνατόν της χρηματικής αποτίμησης του αντικειμένου της διαφοράς (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανταγωγικών αιτημάτων, αιτημάτων συμψηφισμού κ.λπ.) - στο κεφάλαιο αυτό γίνεται συνοπτική αναφορά
στην ιστορική βάση με παραπομπή στα οικεία δικόγραφα των
μερών,
δ)	κατάλογο με τα προς επίλυση ζητήματα, εκτός αν το διαιτητικό
δικαστήριο κρίνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο,
ε)	όνομα, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας των διαιτητών,
στ) τον τόπο διαιτησίας,
ζ) τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες,
η)	εφόσον τα μέρη το επιθυμούν, ρητή εξουσιοδότηση προς
το δικαστήριο να κρίνει κατά δίκαιη κρίση (ως amiable
compositeur).

2.

Εντός της προθεσμίας της παρ. 1, οι Όροι Διεξαγωγής της
Διαιτησίας υπογράφονται από τα μέρη και από το διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο τους διαβιβάζει στον ΕΟΔΙΔ.

3.

Σε περίπτωση που κάποιο μέρος αρνηθεί να συμμετάσχει στη
διαδικασία κατάρτισης των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας ή
δεν τους υπογράψει, υποβάλλονται προς έγκριση στο Συμβούλιο
Διαιτησίας.
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4.

Η διαιτητική διαδικασία προχωρά όταν οι Όροι Διεξαγωγής της
Διαιτησίας υπογραφούν από όλα τα μέρη ή, ελλείψει τέτοιας
υπογραφής, εγκριθούν από το Συμβούλιο Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 13
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Μετά την υπογραφή ή την έγκριση των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας τα μέρη μπορούν να τροποποιούν τα αιτήματά τους, ή να υποβάλλουν νέα, μόνο με προηγούμενη άδεια του διαιτητικού δικαστηρίου,
το οποίο αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τη φύση αυτών των τροποποιήσεων ή νέων αιτημάτων, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαιτησία και κάθε άλλη σχετική περίσταση αποφεύγοντας την παρέλκυση δι’
αυτών της διαιτητικής δίκης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
1.

Με αίτηση τουλάχιστον ενός από τα μέρη, το διαιτητικό δικαστήριο, κι αν τούτο δεν έχει συγκροτηθεί το Συμβούλιο Διαιτησίας,
μπορεί να αποφασίσει τη συνεκδίκαση δύο ή περισσότερων
εκκρεμών διαιτησιών, όταν:
α) τα μέρη έχουν συμφωνήσει τη συνεκδίκαση, ή
β) όλες οι διαφορές υπάγονται στην ίδια συμφωνία διαιτησίας, ή
γ) 	οι διαφορές υπάγονται σε διαφορετικές συμφωνίες διαιτησίας
αλλά στις διαιτησίες υπάρχει ταυτότητα διαδίκων, οι διαφορές
πηγάζουν από την ίδια έννομη σχέση και το διαιτητικό δικαστήριο, κι αν τούτο δεν έχει συγκροτηθεί το Συμβούλιο
Διαιτησίας, θεωρεί τις συμφωνίες διαιτησίας συμβατές.
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2.

Για τη λήψη απόφασης περί συνεκδίκασης, το διαιτητικό δικαστήριο, κι αν τούτο δεν έχει συγκροτηθεί, το Συμβούλιο
Διαιτησίας, μπορεί να λαμβάνει υπόψη κάθε σχετική περίσταση,
όπως την πρόοδο της διαδικασίας ορισμού διαιτητών, αν έχουν
ορισθεί ως διαιτητές τα ίδια ή διαφορετικά πρόσωπα στις οικείες
διαιτησίες, την ταυτότητα του τόπου διεξαγωγής της διαιτησίας,
την ταυτότητα της γλώσσας της διαιτησίας, καθώς και αν με τη
συνεκδίκαση διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης
ή επέρχεται μείωση των εξόδων.

3.

Διαφορές μεταξύ των ίδιων μερών οι οποίες απορρέουν από ή
σχετίζονται με περισσότερες από μία συμβάσεις μπορούν να
υπαχθούν σε μία και μόνη διαιτητική διαδικασία, ανεξαρτήτως αν
οι σχετικές αξιώσεις υπάγονται σε μία ή περισσότερες διαιτητικές
συμφωνίες κατά τον παρόντα Κανονισμό.
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1.

Κατά τη διαιτητική διαδικασία τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των μερών. Κάθε μέρος έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει
τους ισχυρισμούς του και να προσκομίσει τις αποδείξεις του.

2.

Με την επιφύλαξη διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, τα μέρη, με
συμφωνία τους, καθορίζουν ελεύθερα τη διαιτητική διαδικασία.

3.

Αν δεν καταρτίστηκε τέτοια συμφωνία, το διαιτητικό δικαστήριο
καθορίζει την προσφορότερη κατά την κρίση του διαδικασία
διενέργειας της διαιτησίας και αποφαίνεται για το παραδεκτό, τη
σημασία και τη βαρύτητα των αποδείξεων.

4.

Διαδικαστικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν από τον πρόεδρο
του διαιτητικού δικαστηρίου, αν του έχει δοθεί σχετική εξουσία
από τα μέρη ή από όλους τους διαιτητές.

5.

Το διαιτητικό δικαστήριο ορίζει την ημερομηνία περάτωσης της
ενώπιόν του αποδεικτικής διαδικασίας.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟ
1.

Το διαιτητικό δικαστήριο εφαρμόζει το ουσιαστικό δίκαιο που
επέλεξαν τα μέρη. Αν δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς το αντίθετο, η παραπομπή στο δίκαιο ή δικαιικό σύστημα ενός κράτους
θεωρείται ως άμεση παραπομπή στο ουσιαστικό δίκαιο και όχι
στους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του κράτους αυτού.

2.

Αν τα μέρη δεν προέβλεψαν σχετικά, το διαιτητικό δικαστήριο
εφαρμόζει το ουσιαστικό δίκαιο που καθορίζεται από τον κανόνα
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, τον οποίο το διαιτητικό δικαστήριο
θεωρεί ότι αρμόζει περισσότερο στη συγκεκριμένη υπόθεση.

3.

Το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει κατά δίκαιη κρίση (ως amiable
compositeur) μόνο αν τα μέρη συμφώνησαν τούτο ρητώς και
εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ
Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία και δεν συντρέχει δικαιολογημένη
αιτία, το διαιτητικό δικαστήριο:
α)	κηρύσσει περατωμένη τη διαιτητική διαδικασία, αν ο αιτών
δεν υποβάλει το αγωγικό αίτημά του,
β) 	συνεχίζει τη διαδικασία, αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται
η Αίτηση παραλείπει να απαντήσει, σύμφωνα με το άρθρο 5,
χωρίς πάντως να μπορεί να συναγάγει, από μόνη την παράλειψη αυτή, ομολογία των ισχυρισμών του αιτούντος,
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γ)

μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία και να εκδώσει απόφαση με
βάση τις υφιστάμενες αποδείξεις, αν ένα μέρος παραλείπει να
παραστεί σε συνεδρίαση και να προσκομίσει τα έγγραφά του.

ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.

Η διαιτητική διαδικασία περατώνεται με τη διαιτητική απόφαση ή
με πράξη του διαιτητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με την παρ. 3
του παρόντος άρθρου.

2.

Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την
υπογραφή των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας και σε κάθε
περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται
για εύλογο χρονικό διάστημα είτε με συμφωνία των μερών είτε με
απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου.

3.

Το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει πράξη περάτωσης της διαιτητικής
διαδικασίας όταν:
α)	ο αιτών αποσύρει την αίτηση προσφυγής στη διαιτησία, εκτός
αν ο καθ’ ου αντιλέγει και το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει ότι ο
τελευταίος έχει έννομο συμφέρον για την έκδοση διαιτητικής
απόφασης,
β)	τα μέρη συμφωνούν να περατωθεί η διαιτητική διαδικασία, με
την επιφύλαξη του άρθρου 21,
γ)	το διαιτητικό δικαστήριο διαπιστώνει ότι, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η συνέχιση της διαδικασίας είναι περιττή ή
αδύνατη.

4.

Όταν περατωθεί η διαιτητική διαδικασία, παύει η εξουσία του
διαιτητικού δικαστηρίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 23.

5.

Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών και αν πρόκειται να εκτελεστεί η διαιτητική απόφαση στην Ελλάδα, ο διαιτητής ή, αν το
διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από περισσότερους διαιτητές, ο
οριζόμενος από το διαιτητικό δικαστήριο διαιτητής είναι υποχρεωμένος, όταν του ζητηθεί, να καταθέσει ένα πρωτότυπο της διαιτητικής απόφασης στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου
στην περιφέρεια του οποίου είναι ο τόπος διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1.
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Αν τα μέρη δεν συμφώνησαν διαφορετικά, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί, με αίτημα ενός μέρους, να διατάξει τα ασφαλιστικά μέτρα που θεωρεί αναγκαία σχετικά με το αντικείμενο της
διαφοράς. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει οποιοδήποτε μέρος σε εγγυοδοσία σχετικά με αυτά τα μέτρα.
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Τα μέρη μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο τακτικό δικαστήριο
την επιβολή ασφαλιστικού μέτρου που έχει διαταχθεί κατά την
παρ. 1, εκτός αν το δικαστήριο αυτό έχει ήδη επιληφθεί μετά από
αίτηση για την επιβολή αντίστοιχου ασφαλιστικού μέτρου.

3.

Η κατά την παρ. 2 απόφαση του δικαστηρίου ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται, κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ για τα ασφαλιστικά μέτρα.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

2.

ΙV. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 20
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
1.

Η διαιτητική απόφαση, παρεμπίπτουσα ή οριστική, λαμβάνεται
κατά πλειοψηφία. Αν δεν καταστεί εφικτός ο σχηματισμός πλειοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου.

2.

Η διαιτητική απόφαση πρέπει να περιέχει αιτιολογικό, εκτός αν τα
μέρη συμφώνησαν ότι δεν απαιτείται αιτιολογικό ή όταν πρόκειται
για διαιτητική απόφαση με περιεχόμενο τους όρους συμφωνίας
των μερών, σύμφωνα με το άρθρο 21.

3.

Η διαιτητική απόφαση είναι γραπτή και περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α) τα στοιχεία του διαιτητή ή των διαιτητών,
β) 	τα στοιχεία των διαδίκων και των δικαστικών πληρεξουσίων
τους, αν παρέστησαν με δικαστικό πληρεξούσιο,
γ) τη συμφωνία διαιτησίας,
δ) αιτιολογία, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος,
ε) διατακτικό,
στ) 	τον οριστικό καθορισμό των αμοιβών και εξόδων διαιτησίας
και τον επιμερισμό αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25, εφόσον
πρόκειται για οριστική απόφαση,
ζ) 	τον τόπο και τον χρόνο έκδοσης της διαιτητικής απόφασης. Η
διαιτητική απόφαση θεωρείται ότι εκδόθηκε στον τόπο αυτόν.
η) 	τις ιδιόχειρες υπογραφές του διαιτητή ή των διαιτητών. Όταν
οι διαιτητές είναι περισσότεροι, αρκούν οι υπογραφές της
πλειοψηφίας των μελών του διαιτητικού δικαστηρίου, με την
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

4.

Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους διαιτητές
αρνείται ή κωλύεται να υπογράψει την εκδοθείσα απόφαση, την
απόφαση υπογράφουν οι άλλοι διαιτητές, κάνοντας μνεία της
άρνησης ή του κωλύματος υπογραφής της εκ μέρους του.

5.

Η διαιτητική απόφαση δεσμεύει τα μέρη, τα οποία ρητώς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπληρώσουν αυτή εκουσίως και αμελλητί.

6.

Η διαιτητική απόφαση κατατίθεται από το διαιτητικό δικαστήριο
στον ΕΟΔΙΔ.
25

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
1.

Αν, κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, τα μέρη επιλύσουν συμβιβαστικώς τη διαφορά, το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει
πράξη περάτωσης της διαδικασίας. Αν το ζητήσουν τα μέρη, το
διαιτητικό δικαστήριο, εφόσον το περιεχόμενο του συμβιβασμού
δεν είναι αντίθετο προς τη δημόσιο τάξη, διαπιστώνει το συμβιβασμό εκδίδοντας διαιτητική απόφαση, κατά τους όρους της
συμφωνίας των μερών.

2.

Η κατά την παρ. 1 διαιτητική απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20, αναφέρεται σε αυτή ότι είναι διαιτητική
απόφαση και έχει την ίδια ισχύ και τα ίδια αποτελέσματα όπως
κάθε άλλη διαιτητική απόφαση που εκδίδεται επί της ουσίας της
διαφοράς.

ΑΡΘΡΟ 22
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ή ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
Μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης ή πράξης περάτωσης της
διαδικασίας, ο ΕΟΔΙΔ γνωστοποιεί αμελλητί την απόφαση ή την πράξη
στα μέρη και τηρεί αντίγραφό της.

AΡΘΡΟ 23
ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1.

Αν τα μέρη δεν έχουν ορίσει άλλη προθεσμία, κάθε μέρος μπορεί
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη γνωστοποίηση της διαιτητικής
απόφασης, να ζητήσει από το διαιτητικό δικαστήριο:
α) 	να διορθώσει στην απόφαση λογιστικά, γραφικά ή τυπογραφικά ή παρόμοια λάθη,
β) 	να ερμηνεύσει ένα συγκεκριμένο τμήμα της διαιτητικής
απόφασης, χωρίς να αλλάξει το διατακτικό της.
Σε κάθε περίπτωση το σχετικό αίτημα γνωστοποιείται στο άλλο
μέρος, στο οποίο παρέχεται δικαίωμα ακρόασης. Το διαιτητικό
δικαστήριο κρίνει το αίτημα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη
λήψη του.
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2.

Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως να διορθώσει
κάθε λάθος, από εκείνα που αναφέρονται στην παρ. 1, περ. α΄,
του παρόντος άρθρου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
έκδοση της διαιτητικής απόφασης.

3.

Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία
διόρθωσης ή ερμηνείας της διαιτητικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

4.

Οι διατάξεις του άρθρου 20 εφαρμόζονται στη διόρθωση ή ερμηνεία διαιτητικής απόφασης.
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Η απόφαση που διορθώνει ή ερμηνεύει την αρχική αποτελεί με
αυτήν ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο. Το διαιτητικό δικαστήριο
επανακαταθέτει τη διορθωμένη απόφαση στον ΕΟΔΙΔ, προκειμένου αυτή να γνωστοποιηθεί στα μέρη κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 22.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

5.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.

Οι διατάξεις του άρθρου 24Α («Κανόνες Ταχείας Διαδικασίας»)
εφαρμόζονται όταν:
α) 	η αξία του αντικειμένου της διαφοράς (όπως προκύπτει από
την Αίτηση και τα τυχόν ανταγωγικά αιτήματα) δεν υπερβαίνει
τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 €), ή
β)

2.

τα μέρη συμφώνησαν προς τούτο.

Οι Κανόνες Ταχείας Διαδικασίας δεν εφαρμόζονται όταν:
α) 	τα μέρη συμφώνησαν τη μη εφαρμογή των Κανόνων Ταχείας
Διαδικασίας, ή
β) 	το Συμβούλιο Διαιτησίας, μετά από αίτημα κάποιου μέρους
πριν τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου ή και αυτεπαγγέλτως, κρίνει ότι η εφαρμογή των Κανόνων Ταχείας
Διαδικασίας δεν προσήκει στην υπό κρίση περίπτωση.

3.

Mε την παραλαβή της Απάντησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Κανονισμού, ή μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής
της, ο ΕΟΔΙΔ ενημερώνει τα μέρη ότι στην υπό κρίση υπόθεση
τυγχάνουν εφαρμογής οι Κανόνες Ταχείας Διαδικασίας.

4.

Το Συμβούλιο Διαιτησίας μπορεί, σε κάθε στάδιο της διαιτητικής
διαδικασίας, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αίτηση των μερών,
και αφού ακούσει το διαιτητικό δικαστήριο και τα μέρη, να αποφασίσει ότι οι Κανόνες Ταχείας Διαδικασίας παύουν να εφαρμόζονται
στην υπό κρίση υπόθεση. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον το
Συμβούλιο Διαιτησίας κρίνει ότι δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί
ή να συγκροτηθεί εκ νέου το διαιτητικό δικαστήριο, η υφιστάμενη
σύνθεση του τελευταίου διατηρείται.

ΑΡΘΡΟ 24Α
ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.

Η υπαγόμενη στους Κανόνες Ταχείας Διαδικασίας διαφορά επιλύεται από μονομελές διαιτητικό δικαστήριο. Το άρθρο 7 παρ. 1 έως
4, τα άρθρα 12, 13 και 18 παρ. 2, καθώς και το άρθρο 19 του
Κανονισμού δεν εφαρμόζονται επί διαιτησίας διεξαγόμενης υπό
τους Κανόνες Ταχείας Διαδικασίας.

2.

Τα μέρη ορίζουν από κοινού τον μόνο διαιτητή εντός της προθεσμίας που θέτει ο ΕΟΔΙΔ και ενημερώνουν αμέσως τον ΕΟΔΙΔ
για την επιλογή τους. Αν τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν
σχετικά με τον μόνο διαιτητή, αυτός διορίζεται απευθείας από το
Συμβούλιο Διαιτησίας το συντομότερο δυνατόν. Επί διαιτησίας
27

διεξαγόμενης υπό τους Κανόνες Ταχείας Διαδικασίας, η προθεσμίες των παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 8 είναι επτά (7) ημέρες.
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3.

Το διαιτητικό δικαστήριο ορίζει προκαταρκτική συνάντηση ή
επικοινωνία με τα μέρη το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από τη συγκρότησή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται από το διαιτητικό δικαστήριο κατόπιν συμφωνίας με τα μέρη.
Κατά την προκαταρκτική συνάντηση ή επικοινωνία το διαιτητικό
δικαστήριο, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις των μερών, ορίζει
τη διαιτητική διαδικασία και καταρτίζει χρονοδιάγραμμα με σκοπό
την ταχεία και αποτελεσματική διεξαγωγή της δίκης. Το διαιτητικό
δικαστήριο γνωστοποιεί στον ΕΟΔΙΔ το χρονοδιάγραμμα και κάθε
τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση αυτού.

4.

Μετά τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, τα μέρη
μπορούν να τροποποιούν τα αιτήματά τους, ή να υποβάλλουν
νέα, μόνο με προηγούμενη άδεια του διαιτητικού δικαστηρίου, το
οποίο αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τη φύση αυτών των νέων
αιτημάτων, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαιτησία και κάθε
άλλη σχετική περίσταση.

5.

Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί, αφού ακούσει τα μέρη, να
αποφασίσει επί της ουσίας της διαφοράς βασιζόμενο μόνο στα
υποβληθέντα από τα μέρη έγγραφα, χωρίς ακροαματική διαδικασία και χωρίς να εξετάσει μάρτυρες και πραγματογνώμονες.
Εάν αποφασιστεί η διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να τη διεξάγει και μέσω τηλεδιάσκεψης,
τηλεφωνικώς ή χρησιμοποιώντας άλλα αντίστοιχα μέσα επικοινωνίας.

6.

Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε διαδικαστικό
μέτρο που κρίνει πρόσφορο κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
Ιδίως, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί, αφού ακούσει τα μέρη, να
απορρίψει τυχόν αιτήματα που αφορούν επίδειξη εγγράφων ή να
επιβάλει περιορισμούς στον αριθμό, την έκταση και το εύρος των
προς υποβολή δικογράφων και ενόρκων βεβαιώσεων (τόσο των
μαρτύρων όσο και των πραγματογνωμόνων).

7.

Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη
συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου. Η προθεσμία μπορεί να
παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστημα είτε με συμφωνία των
μερών είτε με απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου.

8.

Η αμοιβή του διαιτητικού δικαστηρίου καθορίζεται σύμφωνα με
τους πίνακες αμοιβών της ταχείας διαδικασίας, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα V.
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ΑΡΘΡΟ 25
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

V. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η δαπάνη της διαιτησίας περιλαμβάνει:
α) 	την αμοιβή των διαιτητών και τη διαχειριστική αμοιβή του
ΕΟΔΙΔ, οι οποίες καθορίζονται αποκλειστικά βάσει των αντίστοιχων κλιμάκων του Παραρτήματος V, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού, όπως αυτό
ισχύει κατά τον χρόνο έναρξης της διαιτησίας,
β) 	τα έξοδα της διαδικασίας, όπως ενδεικτικώς τα έξοδα κοινοποιήσεων, επιδόσεων, γνωστοποιήσεων, τα ευθέως συναρτώμενα με τη διαιτητική διαδικασία ατομικά έξοδα των διαιτητών, τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης της διαδικασίας,
τήρησης πρακτικών, έξοδα αιθουσών, μαγνητοφώνησης και
απομαγνητοφώνησης κ.λπ., τα οποία καθορίζονται από το διαιτητικό δικαστήριο αναλόγως των αναγκών της διαδικασίας και
μπορούν να αυξομειώνονται κατά την πορεία αυτής, και
γ) 	τις αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων, έξοδα μαρτύρων,
αμοιβές και έξοδα πραγματογνωμόνων και λοιπές δαπάνες
των μερών ευθέως συναρτώμενες με τη διαιτησία.

2.

Με την υποβολή της Αίτησης, ο αιτών καταβάλει στον ΕΟΔΙΔ παράβολο καταχώρισης (filing fee) ύψους χιλίων (1000) ευρώ. Το ίδιο
ποσό οφείλει να καταβάλει ο καθ’ ου ως παράβολο καταχώρισης
ταυτόχρονα με την Απάντηση, σε περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα. Το ανωτέρω ποσό πιστούται στην οφειλόμενη κατά το Παράρτημα V αμοιβή του ΕΟΔΙΔ και δεν επιστρέφεται.

3.

Ο ΕΟΔΙΔ μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα την προκαταβολή
συμπληρωματικού ποσού για την κάλυψη των εξόδων της διαιτησίας έως την υπογραφή ή έγκριση των Όρων Διεξαγωγής της
Διαιτησίας ή, σε περίπτωση εφαρμογής των Κανόνων Ταχείας
Διαδικασίας, έως τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής συνάντησης ή
επικοινωνίας. Το ανωτέρω ποσό πιστούται στο ποσό που οφείλει ο
αιτών σύμφωνα με τον κατά την παρ. 4 υπολογισμό του προκαταβαλλόμενου ποσού αμοιβών και εξόδων της διαιτησίας.

4.

Αμέσως μετά την υποβολή της Αίτησης, το Συμβούλιο Διαιτησίας
προσδιορίζει την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και ορίζει το
ύψος των οφειλόμενων κατά την παρ. 1, στοιχ. α΄, αμοιβών, καθώς
και του ποσού που θα προκαταβάλουν τα μέρη για την κάλυψη
εξόδων κατά την παρ. 1, στοιχ. β΄. Το Συμβούλιο Διαιτησίας προσδιορίζει τις οφειλόμενες κατά την παρ. 1, στοιχ. α΄, αμοιβές:
α)

 άσει των κλιμάκων που απεικονίζονται στους πίνακες 1 και
β
3 του Παραρτήματος V, εφόσον πρόκειται για διαφορά υπαγόμενη στη συνήθη διαδικασία διαιτησίας ΕΟΔΙΔ,

β)

 άσει των κλιμάκων που απεικονίζονται στους πίνακες 2 και
β
3 του Παραρτήματος V, εφόσον πρόκειται για διαφορά υπαγόμενη στην ταχεία διαιτητική διαδικασία ΕΟΔΙΔ,
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γ)

 υνεκτιμώντας κατ’ εύλογη κρίση τις ιδιαίτερες περιστάσεις
σ
και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, εφόσον το αντικείμενο
της διαφοράς δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα,

δ)

ε φαρμόζοντας αυτοτελώς για τη διαδικασία διαμεσολάβησης τις
χρεώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Διαμεσολάβησης
ΕΟΔΙΔ και για τη διαδικασία διαιτησίας τις χρεώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα V του παρόντος, εφόσον πρόκειται για
διαφορά υπαγόμενη στις διαδικασίες του Παραρτήματος III του
παρόντος (Med-Arb ή Αrb-Μed).

5.

Ο ΕΟΔΙΔ ενημερώνει τα μέρη για το συνολικό οφειλόμενο κατά την
παρ. 4 ποσό, τάσσοντάς τους προθεσμία για την εξόφληση αυτού
κατά το ποσοστό που αναλογεί σε κάθε μέρος. Εκτός αντίθετης
συμφωνίας των μερών και με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, το κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται από τα μέρη εξ ημισείας.

6.

Όταν η Απάντηση περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα, το Συμβούλιο
Διαιτησίας μπορεί να ορίσει την καταβολή χωριστής προκαταβολής
για τα αγωγικά και για τα ανταγωγικά αιτήματα. Στην περίπτωση
αυτή, κάθε μέρος βαρύνεται με το ποσό της προκαταβολής που
αντιστοιχεί στα δικά του αιτήματα.

7.

Το Συμβούλιο Διαιτησίας μπορεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, να αναπροσαρμόζει το ποσό των κατά τις παρ. 4
έως 6 οφειλόμενων ποσών.

8.

Σε περίπτωση μεταβολής των αιτημάτων των μερών, το διαιτητικό
δικαστήριο ενημερώνει τον ΕΟΔΙΔ, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τα μέρη για τη διαφορά στο κόστος της διαιτητικής διαδικασίας και καλεί το μέρος που μεταβάλλει το αίτημα να συμπληρώσει
το ποσό των καταβληθεισών αμοιβών.

9.

Η καθυστέρηση ή μη πληρωμή των κατά το οικείο χρονικό στάδιο
προσδιοριζόμενων αμοιβών και εξόδων εμποδίζει τη συνέχιση της
διαδικασίας ως προς το μέρος που αφορά η καθυστέρηση, εκτός αν
το έτερο μέρος αναλάβει τη σχετική καταβολή. Όταν η μη πληρωμή
αφορά το κατά τις παρ. 4 έως 6 οφειλόμενο ποσό, ο ΕΟΔΙΔ μπορεί,
κατόπιν συζήτησης με το διαιτητικό δικαστήριο, να υποδείξει στο
τελευταίο την αναστολή των εργασιών του και τον ορισμό προθεσμίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών για την πληρωμή του
οφειλόμενου ποσού. Σε περίπτωση μη πληρωμής εντός της
ταχθείσας προθεσμίας, θεωρείται ότι το οικείο μέρος απέσυρε τα
αιτήματα στα οποία αντιστοιχεί το οφειλόμενο ποσό. Εφόσον το
μέρος που δεν καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό διαφωνεί με το
παραπάνω μέτρο μπορεί, εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας,
να ζητήσει από το Συμβούλιο Διαιτησίας να κρίνει το ζήτημα. Το εν
λόγω μέρος δεν κωλύεται να υποβάλει εκ νέου τα αποσυρθέντα
αιτήματα μεταγενέστερα ή στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας.

10. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, το διαιτητικό
δικαστήριο μπορεί να αποφασίζει για τη δαπάνη της διαιτησίας
αποκλίνοντας από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Διαιτησίας και να
διατάσσει την πληρωμή των σχετικών ποσών.
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11. Αν τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, το διαιτητικό δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά της υπόθεσης και ιδιαίτερα την εξέλιξη της διαιτητικής διαδικασίας, επιμερίζει στα μέρη
με απόφασή του τη δαπάνη της διαιτησίας. Τα έξοδα της παρ. 1,
στοιχ. γ΄, επιδικάζονται επίσης με τη διαιτητική απόφαση, κατά τα
ανωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αναλυτικά
συμπεριληφθεί σε χωριστό υπόμνημα δαπανών διαιτησίας συνυποβαλλόμενο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του τελευταίου γραπτού υπομνήματος προς το διαιτητικό δικαστήριο. Επί
του υπομνήματος κόστους κάθε μέρος έχει δικαίωμα σχολιασμού
εντός δέκα (10) ημερών από της υποβολής του.
12. Αν η δαπάνη δεν έχει καθορισθεί μέχρι το πέρας της διαιτησίας, ο
καθορισμός και επιμερισμός αυτής μπορεί να γίνει με χωριστή διαιτητική απόφαση.
13. Tο διαιτητικό δικαστήριο μπορεί κατά την εύλογη κρίση του,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και την έκταση
και ένταση της απασχόλησής του, να μειώσει τις προβλεπόμενες
στο Παράρτημα V αμοιβές των διαιτητών:
α) 	εφόσον η διαιτητική διαδικασία δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ή
β) 	σε περίπτωση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά το
άρθρο 21, ή
γ) 	σε περίπτωση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που προκύπτει ως αποτέλεσμα διαιτησίας/διαμεσολάβησης (Arb-Med).
Την ίδια δυνατότητα έχει το Συμβούλιο Διαιτησίας όσον αφορά τη
διαχειριστική αμοιβή του ΕΟΔΙΔ, κατά τους όρους της παρούσας
διάταξης.
14. Σε περίπτωση που η προθεσμία έξι (6) μηνών της παρ. 2 του
άρθρου 18, ή τεσσάρων (4) μηνών της παρ. 7 του άρθρου 24Α,
για την αποπεράτωση της διαδικασίας παραταθεί, και εφόσον η
συνολική διάρκεια της διαιτησίας υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) ή,
σε περίπτωση ταχείας διαδικασίας, τους δώδεκα (12) μήνες, το
Συμβούλιο Διαιτησίας μπορεί να προβεί κατά την εύλογη κρίση
του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και την
έκταση και ένταση της απασχόλησης του διαιτητικού δικαστηρίου, σε ποσοστιαία αύξηση των αμοιβών των διαιτητών και του
ΕΟΔΙΔ μέχρι είκοσι 20% επί των αμοιβών του Παραρτήματος V. Αν
η συνολική διάρκεια της διαιτησίας υπερβεί τους είκοσι τέσσερις
(24) ή, σε περίπτωση ταχείας διαδικασίας, τους δεκαέξι (16) μήνες,
η αύξηση των αμοιβών μπορεί να φτάσει μέχρι και 30% επί των
αμοιβών του Παραρτήματος V.
15. Σε περίπτωση σοβαρής και αδικαιολόγητης καθυστέρησης της
έκδοσης της διαιτητικής απόφασης, το Συμβούλιο Διαιτησίας μπορεί
να μειώσει κατά την κρίση του το ποσό των αμοιβών των διαιτητών.
Το ποσό της μείωσης επιστρέφεται στον διάδικο ή στους διαδίκους
που έχουν καταβάλει αυτό κατά το ποσοστό της σχετικής καταβολής.
16. Όλες οι κατά το παρόν άρθρο σε συνδυασμό με το Παράρτημα V
προκύπτουσες αμοιβές νοούνται καθαρές και επιβαρύνονται με
όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις.

31

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ,
κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 27
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.

Ο παρών Κανονισμός διέπεται από το γαλλικό δίκαιο και οι διαφορές
από την εφαρμογή του υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία
των δικαστηρίων των Παρισίων (Γαλλία).

2.

Τα μέρη με την επιλογή του παρόντος Κανονισμού προσδίδουν
στη διαιτησία τους διεθνή χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου
1 παρ. 2 του Ν 2735/1999 και, εφόσον ο τόπος της διαιτησίας
βρίσκεται στην Ελλάδα, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του, η δε
αγωγή ακύρωσης διέπεται από τη διάταξη του άρθρου 34 του Ν
2735/1999.

3.

Η ευθύνη των διαιτητών διέπεται από το άρθρο 73 ΕισΝΚΠολΔ,
εφόσον η διαιτητική απόφαση εκδόθηκε στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 15η Μαρτίου 2019.
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Κανονισμός Λειτουργίας
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ
1.

Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του από Επιτροπή Διαιτησίας, που
απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες με εξειδίκευση στη διαιτητική μέθοδο και διαδικασία.
Η Επιτροπή Διαιτησίας λειτουργεί συμβουλευτικά προς ενίσχυση
της ποιότητας των παρεχόμενων από τον ΕΟΔΙΔ υπηρεσιών στο
πλαίσιο διαιτητικής επίλυσης των διαφορών.

2.

Ο παρών Κανονισμός διέπει τη συγκρότηση και λειτουργία της
Επιτροπής Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ («Επιτροπή Διαιτησίας»).

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1.

Η Επιτροπή Διαιτησίας απαρτίζεται από είκοσι (20) μέλη. Με
απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ ο αριθμός αυτός μπορεί να μεταβάλλεται.

2.

Τα μέλη της Επιτροπής Διαιτησίας διορίζονται για θητεία τριών
(3) ετών με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, το αργότερο εντός του
δ΄ τριμήνου του τελευταίου έτους της εκάστοτε θητείας της
Επιτροπής Διαιτησίας, μεταξύ υποψηφίων από προτείνονται από
την υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ εντός
του γ΄ τριμήνου του ίδιου έτους.

3.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4, το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ μπορεί να αποφασίσει την παράταση της θητείας ενός ή περισσοτέρων μελών της
υφιστάμενης σύνθεσης της Επιτροπής.

4.

Η Επιτροπή Διαιτησίας συγκροτείται έγκυρα από τη στιγμή που όλα
τα μέλη του αποδεχτούν τον διορισμό τους, οπότε και δημοσιεύεται
η σύνθεσή της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

5.

Ο Πρόεδρος και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι της Επιτροπής Διαιτησίας
ορίζονται μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

6.

Η συμμετοχή σε αντίστοιχα συμβούλια, επιτροπές και εν γένει
όργανα άλλων οργανισμών διαιτησίας ή σε πολιτειακά όργανα
ή αρχές δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή στην Επιτροπή
Διαιτησίας.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ ανατίθενται σε ένα ή περισσότερα
στελέχη του Οργανισμού καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής
Διαιτησίας.

2.

Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας. Μεριμνά για την ενημέρωση
του Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας κάθε φορά που συντρέχει
περίπτωση συνεδρίασής της.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η Επιτροπή Διαιτησίας έχει τις κάτωθι απαριθμούμενες αρμοδιότητες
που ρητά ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό:
α) 	Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ του ΕΟΔΙΔ για την τροποποίηση
του Κανονισμού Διαιτησίας και των Παραρτημάτων του, και
γνωμοδοτεί όταν της ζητηθεί από το ΔΣ επί προτεινόμενων
σχετικών τροποποιήσεων.
β) 	Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ του ΕΟΔΙΔ για την εν γένει
βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρει
ο τελευταίος.
γ)	Γνωμοδοτεί, όταν της ζητηθεί από το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, για ζητήματα που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη του τελευταίου, ιδίως για την άνευ κόστους παροχή υπηρεσιών (pro
bono).
δ)	Αναλαμβάνει την εκ μέρους του ΕΟΔΙΔ εκπόνηση και υποβολή
προτάσεων νομοθετικής πολιτικής προς την πολιτειακή
ηγεσία.
ε) 	Εκπροσωπεί, μέσω των μελών της και όταν αυτό ζητηθεί από
το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, τον τελευταίο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
στ) 	Κατά τη λήξη της θητείας της υποβάλλει προς το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ
λίστα υποψηφίων για την ανανέωση της σύνθεσής της.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
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1.

Η Επιτροπή Διαιτησίας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

2.

Η Επιτροπή Διαιτησίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ή εν απουσία αυτού
ένας εκ των Αντιπροέδρων, και τουλάχιστον οκτώ (8) ακόμα μέλη.

3.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαιτησίας μπορούν να διενεργούνται και με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της, με τη χρήση
κατάλληλων τεχνολογικών μέσων.
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Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαιτησίας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του
Προέδρου, ή απουσιάζοντος αυτού, του Αντιπροέδρου που τον
αντικαθιστά.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

4.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1.

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

2.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαιτησίας δημοσιεύονται κατά την
κρίση της Επιτροπής εφόσον κριθούν ενδιαφέρουσες για τους εν
δυνάμει αποδέκτες των υπηρεσιών του ΕΟΔΙΔ.

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, η
οποία λαμβάνεται αφού ληφθεί υπόψη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 15η Μαρτίου 2019.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός Λειτουργίας
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ
1.

Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του από Συμβούλιο Διαιτησίας,
που απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και έμπειρους
επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους, με επιστημονική και πρακτική
εξειδίκευση στη διαιτησία. Το Συμβούλιο Διαιτησίας λειτουργεί ως
ανεξάρτητο όργανο και διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της διαδικασίας διαιτησίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

2.

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

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
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1.

Το Συμβούλιο Διαιτησίας απαρτίζεται από πέντε (5) τακτικά και
δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από τη σύνθεση της
Επιτροπής Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.

2.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διαιτησίας διορίζονται για θητεία τριών
(3) ετών με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, το αργότερο εντός του
δ΄ τριμήνου του τελευταίου έτους της εκάστοτε θητείας του
Συμβουλίου Διαιτησίας.

3.

Με την επιφύλαξη της παρ. 4, το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ μπορεί να αποφασίσει την παράταση της θητείας ενός ή περισσοτέρων μελών της
υφιστάμενης σύνθεσης του Συμβουλίου.

4.

Το Συμβούλιο Διαιτησίας συγκροτείται έγκυρα από τη στιγμή που
όλα τα μέλη του αποδεχτούν τον διορισμό τους, οπότε και δημοσιεύεται η σύνθεσή του στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

5.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διαιτησίας ορίζονται μεταξύ των μελών του Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας σύνθεσης αυτού, με αυξημένη πλειοψηφία των
4/7 τακτικών και αναπληρωματικών μελών.

6.

Σε περίπτωση πρόωρης κένωσης θέσης μέλους του Συμβουλίου
Διαιτησίας ή και σε κάθε άλλη περίπτωση μόνιμου ή διαρκούς
κωλύματος συμμετοχής, ο Πρόεδρος αυτού ενημερώνει αμελλητί
το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, προκειμένου να πληρωθεί η θέση με τη διαδικασία των παρ. 1 και 2.

7.

Η συμμετοχή σε αντίστοιχα συμβούλια, επιτροπές και εν γένει όργανα
άλλων οργανισμών διαιτησίας ή σε πολιτειακά όργανα ή αρχές δεν
αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Διαιτησίας.
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1.

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ ανατίθενται σε ένα ή περισσότερα
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 του Συμβουλίου Διαιτησίας κάθε φορά που
συντρέχει περίπτωση συνεδρίασής του.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Συμβούλιο Διαιτησίας έχει τις κάτωθι απαριθμούμενες αρμοδιότητες
που ρητά ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό:
α) 	Διορίζει τον μόνο διαιτητή, τον πρόεδρο ή/και τα μέλη του διαιτητικού δικαστηρίου, στις περιπτώσεις που ορίζουν το άρθρο
7 παρ. 1 έως 4 και το άρθρο 24Α παρ. 2 του Κανονισμού
Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ και κρίνει επί των σχετικών με τον διορισμό
ενστάσεων και επί των αιτήσεων εξαιρέσεως διαιτητών που
διορίσθηκαν σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 και 7 του Κανονισμού Διαιτησίας
ΕΟΔΙΔ.
β) 	Κρίνει επί διορισμού διαιτητών σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7
του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, καθώς και επί των σχετικών
με τον διορισμό ενστάσεων και επί των αιτήσεων εξαιρέσεως
διαιτητών που διορίσθηκαν σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 7
παρ. 7, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 και 7 του ίδιου
Κανονισμού.
γ) 	Αντικαθιστά τον μόνο διαιτητή, τον πρόεδρο ή/και τα μέλη του
διαιτητικού δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του
Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
δ) 	Αποφασίζει για τη σύντμηση ή παράταση των προβλεπόμενων
στον Κανονισμό Διαιτησίας προθεσμιών μέχρι τη συγκρότηση
του διαιτητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4,
στοιχ. α΄, του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
ε) 	Εγκρίνει τους Όρους Διεξαγωγής της Διαιτησίας σε περίπτωση που κάποιο μέρος αρνηθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία κατάρτισής τους ή δεν τους υπογράφει, σύμφωνα με το
άρθρο 12 παρ. 3, του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
στ) 	Αποφασίζει τη συνεκδίκαση δύο ή περισσότερων εκκρεμών
διαιτησιών στις περιπτώσεις του άρθρου 14 παρ. 1 του
Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
ζ) 	Αποφασίζει σχετικά με την εφαρμογή των Κανόνων Ταχείας
Διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2, στοιχ. β΄, και
παρ. 4 του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
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η) 	Προσδιορίζει την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και
ορίζει το ύψος των οφειλόμενων ποσών αμοιβών και εξόδων
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4, 6 και 7 του Κανονισμού
Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
θ) 	Κρίνει επί ενστάσεως του ενδιαφερόμενου μέρους στην περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 9 του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
ι) 	Αναπροσαρμόζει τη διαχειριστική αμοιβή του ΕΟΔΙΔ στην
περίπτωση του άρθρου 25 παρ. 13 του Κανονισμού Διαιτησίας
ΕΟΔΙΔ, καθώς και τις αμοιβές των διαιτητών σε περίπτωση
που συντρέχει περίπτωση αύξησης ή μείωσης αυτών,
σύμφωνα με τις παρ. 14 και 15 του ίδιου άρθρου, αντίστοιχα.
ια) 	Με την επιφύλαξη των σχετικών αρμοδιοτήτων του διαιτητικού δικαστηρίου, το Συμβούλιο Διαιτησίας γνωμοδοτεί, όταν
του ζητηθεί από το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, ή αυτεπαγγέλτως αναφερόμενο σε θέματα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί, για κάθε
θέμα που άπτεται της ερμηνείας του Κανονισμού Διαιτησίας.
ιβ) 	Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ του ΕΟΔΙΔ για την τροποποίηση
του Κανονισμού Διαιτησίας και του παρόντος Κανονισμού, και
γνωμοδοτεί όταν του ζητηθεί από το ΔΣ επί προτεινόμενων
τροποποιήσεων των ίδιων κανονισμών.
ιγ) 	Αποφασίζει για τη συμπερίληψη διαιτητών στον Κατάλογο
Διαιτητών ΕΟΔΙΔ και τη διαγραφή διαιτητών από αυτόν,
σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.
ιδ) 	Ασκεί και κάθε άλλη συναφή προς τα ανωτέρω αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.

Το Συμβούλιο Διαιτησίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ή εν
απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος, και τουλάχιστον δύο (2) ακόμα
μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, στην οικεία
συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων συμμετέχει αναπληρωματικό μέλος.

2.

Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διαιτησίας μπορούν να διενεργούνται και με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών του, με τη
χρήση κατάλληλων τεχνολογικών μέσων.

3.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Διαιτησίας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του
Προέδρου, ή απουσιάζοντος αυτού, του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΩΛΥΜΑΤΑ
1.
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Με την επιφύλαξη της παρ. 3, τα μέλη του Συμβουλίου Διαιτησίας
κωλύονται να αναμιχθούν σε διαιτησία διεπόμενη από τον
Κανονισμό του ΕΟΔΙΔ με την ιδιότητα του διαιτητή, του πραγματογνώμονα ή του τεχνικού συμβούλου.
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Κωλύεται, περαιτέρω, όποιος έχει σχέση με τα μέρη που μπορεί
να επηρεάσει ή να δώσει την εντύπωση ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία και αμεροληψία του, ή εξαρτά οποιοδήποτε οικονομικό ή
άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαιτησίας.
Στην περίπτωση αυτή, τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου Διαιτησίας
συνεδριάζουν και αποφασίζουν σχετικά με το αν συντρέχει λόγος
εξαίρεσης του πιθανώς κωλυόμενου μέλους από τις εργασίες του
Συμβουλίου Διαιτησίας.

3.

Σε περίπτωση που μέλος του Συμβουλίου Διαιτησίας ορισθεί ως
μόνος διαιτητής απευθείας από κάποιο διάδικο μέρος ή ως πρόεδρος πολυμελούς διαιτητικού δικαστηρίου απευθείας από τους
ορισθέντες από τα μέρη διαιτητές, εξαιρείται από τις εργασίες
του Συμβουλίου Διαιτησίας για την εν λόγω υπόθεση ή συναφή
υπόθεση. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση
που μέλος του Συμβουλίου Διαιτησίας συμμετέχει ως πληρεξούσιος δικηγόρος σε διαιτησία υπαγόμενη στον Κανονισμό
Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

2.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1.

Στον Κατάλογο Διαιτητών ΕΟΔΙΔ μπορούν να περιληφθούν
Διαιτητές που πληρούν τουλάχιστον μία από τις εξής προϋποθέσεις:
α) 	Είναι συνταξιοδοτηθέντες δικαστικοί λειτουργοί, που αφυπηρέτησαν με τον βαθμό του Προέδρου Εφετών τουλάχιστον.
β) 	Είναι συνταξιοδοτηθέντα ή εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ ελληνικού
ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που κατέχουν τουλάχιστον τη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
γ) 	Είναι δικηγόροι με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία.
δ) 	Έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή ή/και δημοσιεύσει
σημαντικό επιστημονικό έργο για θέματα διαιτησίας.
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 να περιληφθεί ένας διαιτητής στον Κατάλογο Διαιτητών συνεκτιμάται ιδίως η επάρκειά του στην αντιμετώπιση των θεμάτων
που μπορεί να προκύψουν σε μια διαιτησία, το κύρος του στον
επιστημονικό και επαγγελματικό του κύκλο και η υψηλή του εξειδίκευση σε επιμέρους τομείς που σχετίζονται με διαφορές που
αναλαμβάνει ο ΕΟΔΙΔ, σε συνδυασμό με τις τρέχουσες, κατά την
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος συμπερίληψης, ανάγκες του
ΕΟΔΙΔ.

3.

Όποιος επιθυμεί να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Διαιτητών
ΕΟΔΙΔ υποβάλλει σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από σύσταση
από δύο (2) προτείνοντες Διαιτητές εκ του Καταλόγου ΕΟΔΙΔ.

4.

Για τα αιτήματα συμπερίληψης στον Κατάλογο Διαιτητών αποφασίζει οριστικά το Συμβούλιο Διαιτησίας κατά τη διακριτική του
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ευχέρεια λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα και το αντικείμενο εξειδίκευσης του αιτούντος σε συνάρτηση με την ανάγκη
διεύρυνσης του Καταλόγου Διαιτητών. Στο πλαίσιο αυτό, το
Συμβούλιο Διαιτησίας εξετάζει τις αιτήσεις που έχουν τυχόν
υποβληθεί και μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερομένους
συμπληρωματικά στοιχεία ή και να ορίζει συνέντευξη με αυτούς.
5.

Τα αιτήματα συμπερίληψης στον Κατάλογο Διαιτητών εξετάζονται
από το Συμβούλιο Διαιτησίας κατά την πρώτη συνεδρίασή του
μετά την ημερομηνία υποβολής τους.

6.

Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος εντάσσεται στον Κατάλογο Διαιτητών, ενώ σε περίπτωση μη έγκρισης, ο
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει εκ νέου σχετικό αίτημα μετά
την πάροδο ενός (1) τουλάχιστον έτους από την ημερομηνία της
οικείας απόφασης του Συμβουλίου Διαιτησίας.

7.

Για τη διαγραφή διαιτητή από τον Κατάλογο Διαιτητών αποφασίζει
οριστικά το Συμβούλιο Διαιτησίας κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

8.

Ο Κατάλογος Διαιτητών επικαιροποιείται στην αρχή κάθε έτους
με επιμέλεια του Γραμματέα του Συμβουλίου Διαιτησίας, ο οποίος
λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου για τη συμπερίληψη διαιτητών στον Κατάλογο ή τη διαγραφή τους από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1.

Κατά την άσκηση των κατά το άρθρο 4, στοιχ. α΄ και β΄, αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο Διαιτησίας είναι ελεύθερο να διορίσει
διαιτητή πρόσωπο που κατά το δυνατόν μπορεί να ανταποκριθεί
στις ανάγκες της εκάστοτε υπόθεσης.

2.

Δεν επιτρέπεται να ορισθεί μόνος διαιτητής, πρόεδρος ή μέλος
πολυμελούς 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 9
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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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 εμπλεκόμενων
σε διαιτησία μερών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου Διαιτησίας δεν
γνωστοποιούνται σε άλλους πλην του ΕΟΔΙΔ και των εμπλεκόμενων στη συγκεκριμένη διαιτησία μερών.

eodid.org I 2019

Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ,
η οποία λαμβάνεται αφού ληφθεί υπόψη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Διαιτησίας.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την 15η Μαρτίου 2019.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(MED-ARB / ARB-MED)
1.

Τα μέρη μπορούν να υπαγάγουν τη διαφορά τους σε διαμεσολάβηση και διαιτησία, συμφωνώντας εξ αρχής ένα από τα παρακάτω:
α) 	Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά τους ή μέρος αυτής
θα υπαχθεί σε διαιτησία, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ αντιστοίχως.
β) 	Πριν από την έκδοση της διαιτητικής απόφασης τα μέρη
επιχειρούν να επιλύσουν μέρος ή το σύνολο της διαφοράς
τους με διαμεσολάβηση, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ αντιστοίχως.

2.

Περαιτέρω, δυνατότητα υπαγωγής σε συνδυασμό διαμεσολάβησης
και διαιτησίας παρέχεται στα μέρη και κατά τη διάρκεια ή μετά το
πέρας της διαμεσολάβησης, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια
της διαιτητικής διαδικασίας, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις των
άρθρων 2 και 3 του παρόντος Παραρτήματος.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
(MED-ARB)
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1.

Ελλείψει της συμφωνίας του άρθρου 1 παρ. 1, στοιχ. α΄, τα μέρη
μπορούν να υποβάλουν με έγγραφη συμφωνία τη διαφορά τους
ή μέρος αυτής σε διαιτησία του ΕΟΔΙΔ, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης, καθώς
και μετά το πέρας της διαμεσολάβησης κατά την οποία δεν
επετεύχθη συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς.

2.

Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 1, στοιχ. α΄, καθώς και στις
περιπτώσεις της παρ. 1 του παρόντος, ο διαμεσολαβητής δεν
μπορεί να είναι διαιτητής, να εξεταστεί ως μάρτυρας ή να εκτελέσει
καθήκοντα εμπειρογνώμονα.

3.

Το διαιτητικό δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη στοιχεία που εμπιστευτικά αναφέρθηκαν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός και αν αυτά
προκύψουν από την κατά νόμο διεξαγόμενη αποδεικτική διαδικασία.

4.

Στην περίπτωση υπαγωγής της υπόθεσης σε διαιτησία μετά το
πέρας της διαμεσολάβησης κατά την παρ. 1, τα μέρη μπορούν να
συμφωνήσουν εγγράφως είτε εκ των προτέρων είτε και κατά τη
διάρκεια της διαιτητικής δίκης, προς τον σκοπό της διευκόλυνσης
και επιτάχυνσης αυτής, να υποβάλει ο διαμεσολαβητής στο διαιτητικό δικαστήριο αναφορά αποκλειστικά για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Η εν λόγω αναφορά δεν θα περιλαμβάνει
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5.

Αν, κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας, τα μέρη επιλύσουν συμβιβαστικώς τη διαφορά που ήχθη σε διαιτησία, εφαρμόζεται το άρθρο 21 του Κανονισμού Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

οποιεσδήποτε από τις εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων ο
διαμεσολαβητής έλαβε γνώση στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
(ARB-MED)
1.

Ελλείψει της συμφωνίας του άρθρου 1 παρ. 1, στοιχ. β΄, τα μέρη
μπορούν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας και
πριν τη γνωστοποίηση της διαιτητικής απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, να
υποβάλουν με έγγραφη συμφωνία τους τη διαφορά ή μέρος αυτής
σε διαμεσολάβηση του ΕΟΔΙΔ.

2.

Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 1, στοιχ. β΄, καθώς και
στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο διαμεσολαβητής ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό
Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ. Απαγορεύεται να ορισθεί ως διαμεσολαβητής ή συνδιαμεσολαβητής ο μόνος διαιτητής, καθώς
επίσης και ο πρόεδρος ή οι διαιτητές του πολυμελούς διαιτητικού
δικαστηρίου στο οποίο είχε προηγουμένως ανατεθεί η υπόθεση
στο πλαίσιο διαιτησίας.

3.

Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 1, στοιχ. β΄, καθώς και
στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αν επιτευχθεί
συμφωνία στη διαμεσολάβηση, ο διαμεσολαβητής συντάσσει το
πρακτικό επιτυχίας και το υποβάλλει στο διαιτητικό δικαστήριο,
για να εφαρμοστεί το άρθρο 21 του Κανονισμού Διαιτησίας του
ΕΟΔΙΔ.

4.

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, αυτή βεβαιώνεται
από τον διαμεσολαβητή κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό
Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ και η διαιτητική διαδικασία επανεκκινεί από το σημείο στο οποίο διεκόπη για την υπαγωγή της
υπόθεσης σε διαμεσολάβηση.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
1.

O ΕΟΔΙΔ παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να ορίσει από τον κατάλογο διαιτητών του κάποιον που θα
αναλάβει τον ρόλο του ουδέτερου εμπειρογνώμονα και θα εκφέρει
τη γνώμη του για την πιθανή δικαστική έκβαση της διαφοράς.
Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν
ολόπλευρη αντίληψη και να λάβουν μια έγκυρη γνώμη ως προς
την πιθανή έκβαση της υπόθεσής τους αν αυτή αχθεί ενώπιον των
αρμόδιων πολιτειακών ή διαιτητικών δικαστηρίων.
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2.

Για τον σκοπό της παρ. 1 ο ουδέτερος εμπειρογνώμονας συντάσσει
σχετική έγγραφη αναφορά το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών
από το χρονικό σημείο κατά το οποίο του υποβλήθηκαν όλα τα
στοιχεία της υπόθεσης. Ο ουδέτερος εμπειρογνώμονας καταθέτει
την αναφορά στον ΕΟΔΙΔ, ο οποίος τη γνωστοποιεί αμελλητί στους
ενδιαφερομένους.

3.

Μαζί με την κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 έγγραφη αναφορά ο
ουδέτερος εμπειρογνώμονας μπορεί να υποβάλει στους ενδιαφερομένους και μη δεσμευτική πρόταση για τη συμβιβαστική επίλυση
της διαφοράς ή σύσταση υπαγωγής αυτής σε διαμεσολάβηση.

4.

Ο ουδέτερος εμπειρογνώμονας δεν μπορεί να ορισθεί ως διαιτητής
σε διαιτητική διαδικασία για την επίλυση διαφοράς, ή μέρους αυτής,
που ήχθη ενώπιόν του στο πλαίσιο συμβουλευτικής εκτίμησης,
ούτε να αναλάβει τον ρόλο του διαμεσολαβητή σε περίπτωση που η
διαφορά ή μέρος αυτής αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας διαμεσολάβησης.

5.

Κατά την ανάθεση της διενέργειας συμβουλευτικής εκτίμησης κατά
τα ανωτέρω, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι το περιεχόμενο αυτής θα είναι εμπιστευτικό και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερη ή εκκρεμούσα διαιτητική διαδικασία μεταξύ
τους για την επίλυση της ίδιας υπόθεσης.

6.

Η αμοιβή του ουδέτερου εμπειρογνώμονα συμφωνείται κατά περίπτωση μεταξύ του ΕΟΔΙΔ και των ενδιαφερομένων.

7.

Ο ουδέτερος εμπειρογνώμονας δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν
προκληθεί από τη συμβουλευτική εκτίμηση, εκτός αν με σύμβαση
ανέλαβε τη σχετική ευθύνη ή αν ενήργησε με δόλο.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που
απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση επιλύονται
αποκλειστικά και αμετάκλητα σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)
από έναν [ή τρεις διαιτητές], που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό
αυτόν. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας ορίζεται ………... , γλώσσα
διεξαγωγής η ………... και εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της
διαφοράς ορίζεται το ………... »

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΟΔΙΔ
Βλ. σελ. 77-81
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4.500 € (σταθερό ποσό)

4.500 € + 2,500% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 50.000 €

5.750 € + 1,256% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 100.000 €

7.006 € + 1,920% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 200.000 €

10.846 € + 1,780% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 400.000 €

16.186 € + 0,960% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 700.000 €

19.066 € + 0,883% για το υπερβάλλον ποσό άνω του 1.000.000 €

27.896 € + 0,406% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 2.000.000 €

40.076 € + 0,217% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 5.000.000 €

50.926 € + 0,075% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 10.000.000 €

65.926 € + 0,065% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 30.000.000 €

78.926 € + 0,036% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 50.000.000 €

96.926 € + 0,015% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 100.000.000 €

Από 25.001 έως 50.000

Από 50.001 έως 100.000

Από 100.001 έως 200.000

Από 200.001 έως 400.000

Από 400.001 έως 700.000

Από 700.001 έως 1.000.000

Από 1.000.001 έως 2.000.000

Από 2.000.001 έως 5.000.000

Από 5.000.001 έως 10.000.000

Από 10.000.001 έως 30.000.000

Από 30.000.001 έως 50.000.000

Από 50.000.001 έως 100.000.000

Από 100.000.001 και άνω

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

2.500 € (σταθερό ποσό)

Έως 25.000

Συνήθης διαδικασία

Αμοιβή Διαιτητή (εφαρμόζεται Χ 3 για τριμελές διαιτητικό δικαστήριο)

I

Αμοιβές Διαιτησίας

Αξία αντικειμένου της διαφοράς (σε ευρώ)

Υπολογισμός Αμοιβής Διαιτητικού Δικαστηρίου

Πίνακας 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΟΔΙΔ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΕΟΔΙΔ I 77

78
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3.125 € (σταθερό ποσό)

5.625 € (σταθερό ποσό)

5.625 € + 3,125% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 50.000 €

7.188 € + 1,570% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 100.000 €

Έως 25.000

Από 25.001 έως 50.000

Από 50.001 έως 100.000

Από 100.001 έως 200.000

Ταχεία διαδικασία

Αμοιβή Διαιτητή (εφαρμόζεται Χ 3 για τριμελές διαιτητικό δικαστήριο)

I

Αξία αντικειμένου της διαφοράς (σε ευρώ)

Υπολογισμός Αμοιβής Διαιτητικού Δικαστηρίου

Πίνακας 2

Αμοιβές Διαιτησίας (συνέχεια)
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1.000 € + 2,000% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 25.000€

1.500 € + 1,015% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 50.000 €

2.007 € + 0,630% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 100.000 €

2.637 € + 0,588% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 200.000 €

3.813 € + 0,455% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 400.000 €

5.178 € + 0,259% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 700.000 €

5.955 € + 0,198% για το υπερβάλλον ποσό άνω του 1.000.000 €

7.935 € + 0,135% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 2.000.000 €

11.970 € + 0,082% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 5.000.000 €

16.070 € + 0,063% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 10.000.000 €

28.670 € + 0,048% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 30.000.000 €

38.270 € + 0,023% για το υπερβάλλον ποσό άνω των 50.000.000 €

50.000 € (σταθερό ποσό)

Από 25.001 έως 50.000

Από 50.001 έως 100.000

Από 100.001 έως 200.000

Από 200.001 έως 400.000

Από 400.001 έως 700.000

Από 700.001 έως 1.000.000

Από 1.000.001 έως 2.000.000

Από 2.000.001 έως 5.000.000

Από 5.000.001 έως 10.000.000

Από 10.000.001 έως 30.000.000

Από 30.000.001 έως 50.000.000

Από 50.000.001 έως 100.000.000

Από 100.000.001 και άνω

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Διαχειριστική αμοιβή ΕΟΔΙΔ (συνήθης ή ταχεία διαδικασία)

1.000 € (σταθερό ποσό)

Έως 25.000

Αμοιβές Διαιτησίας (συνέχεια)

Αξία αντικειμένου της διαφοράς (σε ευρώ)

Διαχειριστική αμοιβή ΕΟΔΙΔ

Πίνακας 3
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Παράβολο κρίσης Συμβουλίου Διαιτησίας επί αίτησης εξαίρεσης διαιτητή σε ad hoc διαιτησίες

Αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
Κατόπιν συμφωνίας με τα μέρη
Κατόπιν συμφωνίας με τα μέρη
Κατόπιν συμφωνίας με τα μέρη
Κατόπιν συμφωνίας με τα μέρη
Κατόπιν συμφωνίας με τα μέρη

Γραμματέας Διαιτησίας

Αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες για τη διεξαγωγή Διαιτησίας

Μαγνητοφώνηση - Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών (Ελληνικά & Αγγλικά)

Διερμηνεία & υλικοτεχνικός εξοπλισμός - Καμπίνες

Εξειδικευμένοι Μεταφραστές Διαιτησίας

Συμβουλευτική εκτίμηση επίλυσης Διαφορών

Άλλες υπηρεσίες

Πίνακας 5

800 €

1.500 €

Παράβολο Διορισμού από το Συμβούλιο Διαιτησίας προέδρου διαιτητικού δικαστηρίου ή μόνου διαιτητή σε ad hoc διαιτησίες

Παράβολο συμβουλευτικής εκτίμησης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα

1.000 €
1.500 €

Παράβολο κατάθεσης ανταγωγικών αιτημάτων

1.000 €

Έξοδα Διαιτησίας

Παράβολο καταχώρισης νέας υπόθεσης

Παράβολα

Πίνακας 4
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Σε περίπτωση που λάβει χώρα Διαιτησία υπό τον Κανονισμό ΕΟΔΙΔ εκτός Αθηνών, τα μέρη βαρύνονται με τα κόστη μετακινήσεων,
διαμονής και διατροφής πλέον της διαχειριστικής αμοιβής ΕΟΔΙΔ (πίνακας 3) προσαυξημένης κατά 25%.

Σε περίπτωση συμβουλευτικής εκτίμησης βάσει του Παραρτήματος III, το προβλεπόμενο στον πίνακα 4 παράβολο συμβουλευτικής εκτίμησης αποτελεί τη διαχειριστική αμοιβή ΕΟΔΙΔ και δεν επιστρέφεται.

•

•

Το παράβολο καταχώρισης υπόθεσης, καθώς και το παράβολο κατάθεσης ανταγωγικών αιτημάτων (πίνακας 4), πιστούνται στη διαχειριστική αμοιβή ΕΟΔΙΔ (πίνακας 3) και δεν επιστρέφονται.

•

Τυχόν υπερωριακή απασχόληση της γραμματείας του ΕΟΔΙΔ γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τα μέρη και αμείβεται με ποσό 70€ / ώρα.

Η ολοσχερής εξόφληση των παραβόλων του πίνακα 4 αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της αντίστοιχης διαδικασίας.

•

•

Τα αναγραφόμενα σε όλους τους ανωτέρω πίνακες ποσά δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Αμοιβές & Έξοδα Διαιτησίας

•

Διευκρινίσεις:

