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Σελίδα 1 

ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Β.Ε.Α. 

Η Μόνιμη Θεσμική Διαιτησία Ε.Β.Ε.Α. λειτουργεί με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 31/1979 

συνδυαστικά με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και εναρμονισμένα με τις διεθνείς 

συνθήκες και συμβάσεις  και εξασφαλίζει την επίλυση των εμπορικών διαφορών άμεσα με 

ορισμό Διαιτητή από κάθε συμβαλλόμενο μέρος και Επιδιαιτητή από τους Διαιτητές  ή από 

τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ  σε αποκλειστικά σύντομες προθεσμίες, γρήγορα,  σε αντίθεση με 

την χρονοβόρα διαδικασία των τακτικών δικαστηρίων  με  ορισμό  δικασίμου και έκδοση 

απόφασης του Διαιτητικού δικαστηρίου εντός μικρού χρονικού διαστήματος και χωρίς 

μεγάλο οικονομικό κόστος, αφού τα έξοδα της Διαιτησίας καθορίζονται αναλόγως της 

αξίας της απαίτησης . 

Η αμερόληπτη και αντικειμενική εκδίκαση της εμπορικής διαφοράς, βάσει των διατάξεων 

του  ΠΔ 31/1979 και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η συνήθως φιλική  διευθέτηση 

της μέσω της οδού του συμβιβασμού στην έκδοση της διαιτητικής απόφασης  έχει 

καταστήσει τη Διαιτησία του Ε.Β.Ε.Α. ένα σημαντικό εργαλείο διευθέτησης εμπορικών 

διαφορών . 

 

Το Διαιτητικό Δικαστήριο συγκροτείται από διαιτητές που επιλέγονται από εγκεκριμένο 

κατάλογο διαιτητών στον οποίο περιλαμβάνονται πρόσωπα που διακρίνονται για το ήθος, 

την μόρφωση και την εμπειρία τους όπως δικαστές, δικηγόροι, καθηγητές Α.Ε.Ι ,άτομα που 

διακρίνονται στο χώρο του εμπορίου και της βιομηχανίας κλπ. 

Η αμερόληπτη και αντικειμενική εκδίκαση της εμπορικής διαφοράς, βάσει των διατάξεων 

και η συνήθως φιλική  διευθέτηση της μέσω της οδού του συμβιβασμού καθιστούν τη 

Διαιτησία του Επιμελητηρίου μας το κυριότερο όργανο διευθέτησης εμπορικών διαφορών 

και ένας παράλληλο προς την κρατική Δικαιοσύνη και εναλλακτικό τρόπο επίλυσης.  

Τα πλεονεκτήματα της Διαιτησίας Ε.Β.Ε.Α.  

1. Τα μέρη υποβάλλουν τη διαφορά σε ένα νομικό όργανο που εμπιστεύονται 
2. η ταχεία, ευέλικτη και οικονομική επίλυση της διαφοράς 
3. Τα μέρη συμμετέχουν στη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου με το διορισμό των 

διαιτητών. 
4. Η διαφορά επιλύεται από μία απλοποιημένη διαδικασία η οποία κοινοποιείται εκ των 

προτέρων στα μέρη.   
5. Η ταχύτητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της διαιτησίας.  Οι 

υποθέσεις διευθετούνται συνήθως μέσα σε 6-9 μήνες. 
6. Οι διαιτητικές αποφάσεις είναι τελικές  
7. Η διαδικασία διαιτησίας έχει χαμηλό κόστος.  
8. Η διαδικασία διαιτησίας είναι εμπιστευτική και όχι δημόσια ώστε να αποφευχθεί η 

επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των μερών. 
9. Τα μέρη υποβάλουν  τη διαφορά τους συναινετικά στη διαιτησία και είναι πιο 

πιθανό να διατηρήσουν καλές επιχειρηματικές  και άλλες σχέσεις . 



      

 

 

Σελίδα 2 

10. Η εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης στο εξωτερικό διασφαλίζεται από τη Σύμβαση 
της Νέας Υόρκης, για την εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων στο 
εξωτερικό. 

 

Οι διαιτητικές αποφάσεις  του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Ε.Β.Ε.Α εκτελούνται στο 

εξωτερικό (σε πάνω από 140 κράτη) βάσει της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958 για 

την αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων. 

 

Διεξαγωγή Διαιτησιών  κατά την περίοδο 2011 -2018 

Αντικείμενα/Είδη Διαφοράς/Αξιώσεις :  Συμβάσεις franchising , Διαφορά επί 

Φωτοβολταϊκών συστημάτων, Μελέτες Εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων, Διεθνείς Συμβάσεις επί ξενοδοχείων, Ψηφιακές και  

Δορυφορικές Εγκαταστάσεις και Συστήματα, Μισθώσεις Πλοίων, Συμβάσεις, 

Εμπορικές Διαφορές, Αυτοκινητόδρομοι και Εκμετάλλευση, Μεταβίβαση 

Επιχειρήσεων, Τομέας Τροφίμων, Επιχειρήσεις Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος.  

Διαιτητές:  Μέλη ΔΣ Ε.Β.Ε.Α., Καθηγητές Πανεπιστημίου, Επίτιμος Πρόεδρος 

Συμβουλίου Επικρατείας, Μέλη Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ICC 

Παρισίων και Παραρτήματος Ελλάδος, Νομικός Σύμβουλος Ε.Β.Ε.Α., 

Πάρεδροι Συμβουλίου Επικρατείας , Δικηγόροι και Νομικοί, Οικονομολόγοι, 

Έμποροι, Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Σύμβουλοι 

Επικρατείας, Επιχειρηματίες, Πρωτοδίκες, Εκπρόσωποι Φορέων και 

Συλλόγων, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ενεργειακοί Φυσικοί, Ορκωτοί Ελεγκτές 

Λογιστές, Χημικοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Εισηγητές Συμβουλίου 

Επικρατείας.  

Γραμματεία:  Προϊστάμενος & Γραμματέας Διαιτητικού Δικαστηρίου και 

Υπάλληλοι Τμήματος Διαιτησιών  

Εμπλεκόμενες Χώρες:  Ελλάδα, Γαλλία, Η.Π.Α, Μεξικό, Αυστρία, Κύπρος, 

Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Τσεχία.  

Επιτυχείς Εκβάσεις και Έκδοση Διαιτητικών Αποφάσεων  με ειδική 

εμπιστευτική  διαδικασία.  

 

 


