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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός Λειτουργίας 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαιτη-
σιών, συνεπικουρείται στο έργο του από Επιτροπή Διαιτησίας, που 
απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και έμπειρους επαγ-
γελματίες 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 μεταβάλ-
λεται.

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 αποφα-
σίσει 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 συνε-
δριάσεων 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 ζητή-
ματα που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη του τελευ-
ταίου, 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

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 διενεργού-
νται και με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της, με τη χρήση 
κατάλληλων τεχνολογικών μέσων.
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4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαιτησίας λαμβάνονται κατά πλει-
οψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του 
Προέδρου, ή απουσιάζοντος αυτού, του Αντιπροέδρου που τον 
αντικαθιστά.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Η Επιτροπή Διαιτησίας δρα με γνώμονα τη διαφάνεια, την αξιο-
κρατία και τη διασφάλιση της ποιότητας και της επιστημονικής αρτι-
ότητας 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.




