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Ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΠΕ 
την 14η Ιουλίου 2008 
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Εισηγητική Έκθεση 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ έχει λάβει την απόφαση να προβεί, στο πλαίσιο της οργάνωσης και 
λειτουργίας του ΣΕΠΕ, στην προώθηση και στην καθιέρωση του θεσμού της Διαιτησίας για το σκοπό επίλυσης 
θεμάτων που εμπίπτουν στους γενικούς καταστατικούς σκοπούς του. 
 
Η προώθηση του θεσμού της Διαιτησίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να δοθεί τόσο στα μέλη του ΣΕΠΕ όσο 
και στα μη μέλη του η δυνατότητα αφενός να επιταχυνθεί και να βελτιωθεί η διαδικασία επίλυσης των διαφορών 
χωρίς πλέον προσφυγή στα Δικαστήρια και αφετέρου να αξιοποιηθεί το κύρος και η αναγνώριση του ΣΕΠΕ στον 
κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
 
Το πεδίο εφαρμογής του θεσμού αυτού θα είναι οι διαφορές μεταξύ των μελών ή μη του ΣΕΠΕ, που ανακύπτουν 
στο πλαίσιο σχέσεων ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή μεταξύ άλλων, διαφορές που ανακύπτουν σε σχέση με ιδιωτικές 
ή δημόσιες συμβάσεις ή άλλες έννομες σχέσεις μεταξύ μελών ή μη του ΣΕΠΕ μεταξύ τους ή με τρίτους, 
περιλαμβανομένου του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
 
Σε εκτέλεση αυτής της απόφασης, η αρμόδια Ομάδα Εργασίας, που έχει συστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΕΠΕ, συνέταξε και επιμελήθηκε το σχέδιο κανονισμού που ακολουθεί. 
 
Το κείμενο αυτό περιέχει τις γενικές αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας της προτεινόμενης διαιτησίας. 
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Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής 

α. Όλες οι διαφορές που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα επιχειρήσεων, των οποίων ο 
καταστατικός σκοπός ή η πραγματική λειτουργία και δράση εμπίπτουν στους τομείς της Πληροφορικής, 
Επικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας καθώς και κάθε διαφορά που λόγω αντικειμένου εμπίπτει στους 
τομείς της Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαιτητικής επίλυσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 

β.  Ο παρών Κανονισμός διέπει τις διαφορές μεταξύ μελών ή μη του ΣΕΠΕ στο πλαίσιο συμβατικών ή μη σχέσεων. 
  

Άρθρο 2ο  
Τρόπος υπαγωγής διαφορών στη διαιτησία 

α.  Η υπαγωγή διαφορών στην προβλεπόμενη από τον παρόντα Κανονισμό Διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με 
έγγραφη συμφωνία των μερών.  

β.  Στη σχετική συμφωνία πρέπει ρητά να προβλέπεται ότι τα μέρη συμφωνούν να υπαχθούν στη Διαιτησία που 
προβλέπεται στα άρθρα 867 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (εφεξής ΚΠολΔ) και, ιδιαίτερα 
όσον αφορά στο διορισμό Διαιτητών και Επιδιαιτητών, στον παρόντα Κανονισμό. 

γ. Όπου στον παρόντα κανονισμό γίνεται αναφορά σε Διαιτητές αυτή καταλαμβάνει και το μοναδικό Διαιτητή 
(μονομελής Διαιτησία). 

 
Άρθρο 3ο  

Ισχύουσες Διατάξεις  
Η Διαιτησία που συμφωνείται να διεξαχθεί με τον παρόντα Κανονισμό διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του 
ΚΠολΔ (άρθρα 867 και επόμενα), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 
 

Άρθρο 4ο 
Ορισμός Διαιτητών και Επιδιαιτητή  

Όταν τα μέρη συμφωνούν στη διεξαγωγή Διαιτησίας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ο ορισμός των 
προβλεπόμενων στον ΚΠολΔ Διαιτητών και Επιδιαιτητή γίνεται ως εξής: 
α. Οι Διαιτητές και ο Επιδιαιτητής ορίζονται υποχρεωτικά από τον κατάλογο διαιτητών που συντάσσεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού.  
β.  Εφόσον από τη συμφωνία διαιτησίας ή από το κάθε μέρος δεν έχει οριστεί ο Διαιτητής, αυτός διορίζεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ, που ενεργεί ως τρίτος κατ΄ άρθρο 876 ΚΠολΔ, εντός προθεσμίας 8 
τουλάχιστον εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση της παρέλευσης της προθεσμίας, που ορίζεται στο 
άρθρο 873 του ΚΠολΔ.  

γ.  Εφόσον από τη συμφωνία διαιτησίας οι Διαιτητές ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ, που 
ενεργεί ως τρίτος κατ΄ άρθρο 876 ΚΠολΔ, ο ορισμός γίνεται εντός προθεσμίας 8 τουλάχιστον εργασίμων 
ημερών από τη γνωστοποίηση της σχετικής συμφωνίας.  

δ.  Εφόσον από τη συμφωνία διαιτησίας ή από τους ορισθέντες Διαιτητές δεν έχει οριστεί ο Επιδιαιτητής, αυτός 
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ, που ενεργεί ως τρίτος κατ΄ άρθρο 876 ΚΠολΔ, εντός 
προθεσμίας 8 τουλάχιστον εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση της παρέλευσης της προθεσμίας, που 
ορίζεται στο άρθρο 874 του ΚΠολΔ.  

ε.  Εφόσον από τη συμφωνία διαιτησίας ο Επιδιαιτητής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ, που 
ενεργεί ως τρίτος κατ΄ άρθρο 876 ΚΠολΔ, ο ορισμός αυτός γίνεται εντός προθεσμίας 8 τουλάχιστον εργασίμων 
ημερών από τότε που θα περιέλθει στο ΣΕΠΕ, η γνωστοποίηση των ονομάτων των δύο Διαιτητών. 

στ. Οι παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 
των παρόντων κατά τη συνεδρίαση του μελών. 

ζ.  Σε περίπτωση που δεν εκδοθεί απόφαση ορισμού των Διαιτητών ή του Επιδιαιτητή από το ΣΕΠΕ εντός των 
παραπάνω προθεσμιών, αυτός ορίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών όπως ορίζει το άρθρο 878 
του ΚΠολΔ. 

 
Άρθρο 5ο 

Κατάλογος Διαιτητών - Προσόντα Διαιτητών 
α. Εντός του τελευταίου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΣΕΠΕ ο κατάλογος των διαιτητών. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΣΕΠΕ με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του και ισχύει για όλο το επόμενο 
ημερολογιακό έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σύνταξη του καταλόγου μπορεί να προβλέπει 
ειδικότητες διαιτητών και να κατατάσσει τους διαιτητές σ΄ αυτές. 

β.  Δικαίωμα εγγραφής τον κατάλογο αυτό έχουν όσοι υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το ΣΕΠΕ μέχρι και τον 
Οκτώβριο κάθε έτους, η οποία αίτηση ισχύει για το επόμενο και μόνο έτος, και εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο γ του παρόντος άρθρου. 

γ.  Ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής αποτελούν η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ημεδαπής ή 
ισότιμου της αλλοδαπής και η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο για το οποίο ζητείται η εγγραφή.  
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δ.  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ο κατάλογος διαιτητών καταρτίζεται εντός τρίμηνης 
προθεσμίας από την ψήφιση του από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ, ισχύει δε για το τρέχον έτος και για ένα 
ακόμα (το επόμενο) έτος.   

 
Άρθρο 6ο  

Συνοδευτικά έγγραφα 
α.  Η συμφωνία περί ορισμού των Διαιτητών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ (άρθρο 4γ), η γνωστοποίηση 

περί ορισμού των Διαιτητών (άρθρο 4δ) και το αίτημα περί ορισμού Διαιτητή (άρθρο 4β) πρέπει απαραίτητα 
να συνοδεύονται από αντίγραφο της κοινής συμφωνίας περί υπαγωγής της διαφοράς στον παρόντα Κανονισμό 
περί Διαιτησίας και από σαφές αίτημα περί διεξαγωγής Διαιτησίας. 

β.  Όλα τα παραπάνω κατατίθενται με απόδειξη στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ. 
 

Άρθρο 7ο 
Δαπάνη για τη Διαιτησία 

α.  Για τη διεξαγωγή της Διαιτησίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό καταβάλλεται αμοιβή των Διαιτητών και 
του Επιδιαιτητή σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 882 ΚΠολΔ. 

β.  Για τη διεξαγωγή της Διαιτησίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό καταβάλλονται στο ΣΕΠΕ έξοδα, τα οποία 
καθορίζονται με τη διαιτητική απόφαση. 

γ. Με την κατάθεση στη Γραμματεία του ΣΕΠΕ των εγγράφων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, 
προκαταβάλλεται στο ΣΕΠΕ από τα διάδικα μέρη τμήμα των εξόδων διεξαγωγής Διαιτησίας, το οποίο θα 
καθορίζεται σε ετήσια βάση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ. Το ποσό αυτό θα 
συμψηφίζεται με το τελικό ποσό εξόδων που θα καθορίζει η διαιτητική απόφαση. 

           
Άρθρο 8ο 

Τελικές Διατάξεις 
α.  Ο παρών κανονισμός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΕ της 14ης Ιουλίου 2008, στην οποία 

υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 του ισχύοντος καταστατικού του ΣΕΠΕ, ισχύει δε από την έγκριση του. 
β.  Κάθε τροποποίηση του παρόντος γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΠΕ, κατόπιν σχετικής 

πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ.  Ο ΣΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των διάδικων μερών ή οποιουδήποτε τρίτου για θέματα που ανάγονται 

στον παρόντα Κανονισμό, για τη σύνταξη και την επικύρωση του καταλόγου των Διαιτητών, για τον ορισμό 
των Διαιτητών και του Επιδιαιτητή και για τη διαιτητική απόφαση, η οποία υπόκειται στα ένδικα μέσα που 
προβλέπονται από το νόμο. 


