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.
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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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