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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1 ∆ικαιοδοσία της ΠΕΕΟ∆ 
 
1. Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών (ΠΕΕΟ∆) είναι 

αρµόδια να χειρίζεται διαφορές µεταξύ οµάδων και ποδοσφαιριστών, αναφορικά 

µε την απασχόληση και την συµβατική σταθερότητα.  

 

2. Ως διαφορές για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, νοούνται οι κάθε είδους 

συµβατικές ή οικονοµικές διαφορές όπως αυτές ορίζονται στους κανονισµούς της 

Ε.Π.Ο. 

 

 

Άρθρο 2 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
 

Κατά την ενάσκηση της δικαιοδοσίας της, η ΠΕΕΟ∆ θα εφαρµόζει το καταστατικό 

και τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο., ιδιαίτερα δε αυτούς που υιοθετούνται βάσει του 

Καταστατικού και των Κανονισµών της FIFA. Η ΠΕΕΟ∆ θα λαµβάνει επίσης 

υπόψη κάθε σύµβαση, νόµο, ιδιαίτερα αναφορικά µε το εργατικό δίκαιο και τις 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας που υφίστανται µεταξύ Επαγγελµατικών 

Ενώσεων και ΠΣΑΠ, ως επίσης και την ιδιαιτερότητα του αθλήµατος. 

 

 

Άρθρο 3 Έκταση εφαρµογής 
 

Ο κανονισµός αυτός εφαρµόζεται από την Πρωτοβάθµια Επιτροπή Επίλυσης 

Οικονοµικών ∆ιαφορών (ΠΕΕΟ∆) και το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο της Ε.Π.Ο., κατά 

την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν την συµβατική σταθερότητα και τις 

διαφορές (οικονοµικές ή µη) µεταξύ των µερών, όπως ορίζονται στο Καταστατικό 

και τους Κανονισµούς της Ε.Π.Ο. 
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Β. ΑΡΧΕΣ 
 

Άρθρο 4 Συγκρότηση  
 
1. Η ΠΕΕΟ∆ θα αποτελείται από τα κάτωθι µέλη, τα οποία θα υπηρετούν µία διετή 

και ανανεώσιµη θητεία:  

 

α) έναν πρόεδρο και έναν αναπληρωτή πρόεδρο που είναι ανώτερη δικαστικοί 

λειτουργοί εν ενεργεία. 

 

β) δύο εκπροσώπους ποδοσφαιριστών, οι οποίοι εκλέγονται ή διορίζονται µετά 

από πρόταση του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών 

(ΠΣΑΠ). 

 

γ) δύο εκπροσώπους των οµάδων, οι οποίοι εκλέγονται ή διορίζονται από την 

οικεία επαγγελµατική ένωσης. 

 

2. Η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερα από ένα µέλη από την ίδια 

οµάδα.  

 

 

Άρθρο 5 Αρµοδιότητα 
 
1. Η Επιτροπή θα εξετάζει αυτεπάγγελτα εάν υπάρχει αρµοδιότητά της. 

 

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρήσει ότι είναι αναρµόδια, θα παραπέµπει 

αυτοδίκαια την υπόθεση χωρίς καθυστέρηση στο όργανο, το οποίο θεωρεί 

αρµόδιο και θα πληροφορεί άµεσα τα µέρη. 

 

3. Η ένσταση αναρµοδιότητας της Επιτροπής, εφόσον υποβάλλεται από διάδικο, 

υποβάλλεται σε κάθε στάση της δίκης. 

 

4. Σε περίπτωση αναρµοδιότητας, οι συνέπειες από την άσκηση της προσφυγής ή 

του ένδικου µέσου διατηρούνται.  
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Άρθρο 6 Έδρα 
 
Οι συνεδριάσεις και οι διασκέψεις της Επιτροπής θα λαµβάνουν χώρα στα γραφεία της 

Ε.Π.Ο. 

 

 

Άρθρο 7 Ασυµβίβαστο 
 
Τα µέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι µέλη ενός εκτελεστικού οργάνου της 

Ε.Π.Ο., των Ενώσεων-Μελών της, των Π.Α.Ε. ή του ΠΣΑΠ. 

 

 

Άρθρο 8 Γλώσσα της διαδικασίας 
 
Η διαδικασία θα διενεργείται στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 9 Υποχρέωση τήρησης της µυστικότητας 
 
Τα µέλη της Επιτροπής δεσµεύονται να τηρούν την µυστικότητα αναφορικά µε όλα τα 

γεγονότα που περιέρχονται στην γνώση τους κατά την διάρκεια της ενάσκησης των 

καθηκόντων τους. Ειδικότερα, θα απέχουν της γνωστοποίησης των περιεχοµένων των 

διασκέψεων. 

 

 

Άρθρο 10 Ενστάσεις 
 
Τα µέλη της Επιτροπής και ο Γραµµατέας της Επιτροπής µπορούν να προτείνουν την 

εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν από οποιονδήποτε διάδικο: 

 

α) αν είναι διάδικοι ή συνδέονται µε έναν από τους διαδίκους ως συνδικαιούχοι, 

συνυπόχρεοι ή είναι υπόχρεοι σε αποζηµίωση ή έχουν άµεσο ή έµµεσο συµφέρον 

στην υπόθεση, 

 

β) αν συνδέονται µε κάποιο διάδικο σε ευθεία γραµµή, µε συγγένεια εξ αίµατος ή εξ 

αγχιστείας ή µε υιοθεσία, αν είναι συγγενείς σε πλάγια γραµµή µε συγγένεια εξ 
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αίµατος έως τον τέταρτο βαθµό ή µε συγγένεια εξ αγχιστείας έως το δεύτερο 

βαθµό, αν είναι ή υπήρξαν σύζυγοι ή µνηστήρες ενός από τους διαδίκους, 

 

γ) αν είναι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή ή συνδέονται µε 

υιοθεσία, ή είναι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας σε πλάγια γραµµή έως το 

δεύτερο βαθµό προσώπου, το οποίο παίρνει µισθό ή άλλη χορηγία µε χρηµατική 

αξία είτε για τις υπηρεσίες που παρέχει είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο από 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε µορφής εταιρία που έχουν άµεσο ή 

έµµεσο ιδιωτικό συµφέρον στην έκβαση της υπόθεσης, 

 

δ) αν στην ίδια υπόθεση εξετάστηκαν ως µάρτυρες ή παραστάθηκαν ως δικηγόροι ή 

γενικά ως πληρεξούσιοι ή παραστάθηκαν ή µπορούν να παραστούν ως νόµιµοι 

αντιπρόσωποι κάποιου από τους διαδίκους, 

 

ε) αν διεξήγαγαν την υπόθεση, από την οποία προήλθε η διαφορά ή έχουν 

ενεργήσει στην υπόθεση ως πραγµατογνώµονες ή σύµβουλοι ή διαιτητές ή έχουν 

συντάξει το έγγραφο που προσβάλλεται, 

 

στ) αν έχουν προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια µεροληψίας, ιδίως αν έχουν µε 

κάποιο διάδικο ιδιαίτερη φιλία, ιδιαίτερες σχέσεις καθηκόντων ή εξάρτησης, έριδα 

ή έχθρα. 

 

 

Άρθρο 11 Πότε προτείνεται η εξαίρεση 
 
Η εξαίρεση προτείνεται από το διάδικο δύο τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα 

δικάσιµο και γίνεται µε έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στην γραµµατεία της 

Επιτροπής και αναφέρει τους λόγους της εξαίρεσης. 

 

 

Άρθρο 12 Αρµόδια για την εξαίρεση επιτροπή 
 
1. Αρµόδια να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι η επιτροπή στην οποία δεν µετέχει ο 

υπό εξαίρεση.  
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2. ∆εν µπορεί να υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης κατά τόσων µελών, ώστε εκ των 

υπολοίπων τακτικών και αναπληρωµατικών, να είναι αδύνατη η συγκρότηση της 

Επιτροπής. 

 

3. Ένσταση εξαίρεσης κατά της σύνθεσης της Επιτροπής που επιλαµβάνεται της 

αιτήσεως εξαιρέσεως, είναι απαράδεκτη. 

 

4. Η απόφαση για την αίτηση εξαίρεσης εκδίδεται αµέσως µετά την έναρξη της 

διαδικασίας στην ορισθείσα δικάσιµο. 
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Γ. ΜΕΡΗ-∆ΙΑ∆ΙΚΟΙ 
 

Άρθρο 13 Υπόσταση των µερών 
 
Τα µέρη-διάδικοι είναι οι οµάδες και οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην οµοσπονδία.  

 

 

Άρθρο 14 Θεµελιώδη διαδικαστικά δικαιώµατα 
 
Τα θεµελιώδη δικαιώµατα των µερών επί της διαδικασίας, ιδιαίτερα δε το δικαίωµα της 

ίσης µεταχείρισης και το δικαίωµα ακρόασης (ειδικά το δικαίωµα εξήγησης των 

ενεργειών κάποιου, εξέτασης της δικογραφίας, της λήψης αποδεικτικών στοιχείων και 

της συµµετοχής στην λήψη αποδεικτικών στοιχείων και αιτιολογηµένης απόφασης) θα 

είναι απόλυτα κατοχυρωµένα και εγγυηµένα. 

 

 

Άρθρο 15 Εκπροσώπηση 
 
Τα µέρη-διάδικοι δύνανται να διορίσουν επαγγελµατίες εκπροσώπους της επιλογής 

τους. Η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει από τους εκπροσώπους να αποδείξουν την 

εντολή τους µε έγγραφο πληρεξούσιο. 
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∆. ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 

Άρθρο 16 Μορφή της διαδικασίας 
 
Οι διαδικασίες θα διενεργούνται εγγράφως. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν είναι 

αποδεκτή. 

 

 

Άρθρο 17 Επίδοση εγγράφων 
 
Τα έγγραφα θα επιδίδονται στην διεύθυνση που παρέχεται από τα µέρη. Είναι δυνατόν 

επίσης να επιδίδονται στους εκπροσώπους των µερών. 

 

 

Άρθρο 18 Όργανα επίδοσης 
 
1. Η επίδοση κάθε διαδικαστικού εγγράφου γίνεται µε δικαστικό επιµελητή ή µε 

συστηµένη επί αποδείξει επιστολή ή µέσω τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος (FAX). 

 

2. Η επίδοση δια του ταχυδροµείου, θεωρείται ότι συντελέστηκε µε την κατάθεση του 

διαδικαστικού εγγράφου στο ταχυδροµείο, ανεξάρτητα από το χρόνο της 

αποστολής και παραλαβής του.  

 

3. Οι επιδόσεις της Επιτροπής γίνονται µε µέριµνα του Γραµµατέα της. 

 

4. Όπου αυτό επιβάλλεται από τον κανονισµό η επίδοση γίνεται µε την επιµέλεια του 

διαδίκου, ύστερα από παραγγελία που δίνεται είτε από τον ίδιο ή τον πληρεξούσιό 

του. 

 

5. Η παραγγελία για επίδοση δίνεται εγγράφως κάτω από το έγγραφο που 

επιδίδεται. 

 

 



 

 8 

Άρθρο 19 Σε ποιον γίνεται επίδοση 
 
Η επίδοση γίνεται: 

 

α) προσωπικά σε εκείνον στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο. 

 

β) για νοµικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων στον εκπρόσωπό τους, 

σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό. 

 

 

Άρθρο 20 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής 
 
Αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαµονής εκείνου προς τον οποίο 

πρέπει να γίνει η επίδοση, η επίδοση γίνεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αµειβοµένων 

Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.) προκειµένου για ποδοσφαιριστή, στην Οµοσπονδία 

Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (Ο.Π.Π.Ε.) προκειµένου για προπονητή, ή στον 

Ε.Σ.Α.Π.Ε. προκειµένου για ανώνυµη αθλητική εταιρία.  

 

 

Άρθρο 21 Τήρηση των προθεσµιών 
 
1. Τα µέρη θα υποβάλλουν τις προσφυγές ή τις προτάσεις τους εντός της 

προθεσµίας που ορίζεται από τον παρόντα κανονισµό ή αυτήν που ορίσθηκε 

από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Όταν η υποβολή των προτάσεων γίνεται µέχρι 

τα µεσάνυκτα της ηµέρας της προθεσµίας και επαληθεύεται από αναγνώριση 

της παραλαβής από την γραµµατεία της Επιτροπής ή την ταχυδροµική σήµανση, 

θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί η προθεσµία. 

 

2. Ο αποστολέας είναι υπεύθυνος για την λήψη αποδείξεων ότι έχει τηρηθεί η 

προθεσµία. 

 

3. Κατά γενικό κανόνα, οι προθεσµίες που ορίζονται από την Επιτροπή ή τον 

Πρόεδρό της δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερες των πέντε ηµερών και 

µεγαλύτερες των δέκα ηµερών. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, οι προθεσµίες 

δύναται να µειωθούν στις 24 ώρες. 
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4. Στις περιπτώσεις όπου ο παρών κανονισµός δεν ορίζει τις συνέπειες της µη 

τήρησης αυτών των προθεσµιών, αυτές θα καθορίζονται από την Επιτροπή. 

 

 

Άρθρο 22 Υπολογισµός των προθεσµιών 
 
1. Ο υπολογισµός των προθεσµιών αρχίζει µετά την ηµέρα κατά την οποία τα µέρη 

έλαβαν την σχετική κοινοποίηση. Τυχόν µη εργάσιµες ηµέρες και εορτές 

συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό των προθεσµιών. 

 

2. Οι προθεσµίες εκπνέουν τα µεσάνυκτα της τελευταίας ηµέρας. Εάν η τελευταία 

ηµέρα της προθεσµίας είναι µη εργάσιµη ηµέρα ή εορτή, η προθεσµία θα εκπνέει 

την επόµενη ηµέρα. 

 

 

Άρθρο 23 Παράταση των προθεσµιών 
 
1. Οι υποχρεωτικές προθεσµίες που ορίζονται από τον παρόντα κανονισµό δεν 

επιτρέπεται να παραταθούν. 

 

2. Όσες προθεσµίες επαφίενται στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής από τον 

παρόντα κανονισµό, µπορούν να παραταθούν για βάσιµους λόγους εάν 

υποβληθεί ένα αιτιολογηµένο αίτηµα προ της εκπνοής τους. Ένα αίτηµα 

παράτασης υποβάλλεται µια µόνο φορά.  

 

3. Στις περιπτώσεις όπου ένα µέρος ή ένας εκπρόσωπος κωλύεται στην τήρηση των 

προθεσµιών, για λόγους ανωτέρας βίας, οι προθεσµίες µπορούν να 

επαναφερθούν κατόπιν λήψης αιτιολογηµένου αιτήµατος εντός τριών ηµερών από 

τον χρόνο κατά τον οποίο ανέκυψε το κώλυµα. 
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E. ΛΗΨΗ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Άρθρο 24 ∆ικόγραφα 
 
1. Για να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία ενώπιον Επιτροπής είναι απαραίτητο να 

υποβληθεί προσφυγή από τον έχοντα άµεσο έννοµο συµφέρον.  

 

Η προσφυγή και τα δικόγραφα των µερών πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 

α)  την Επιτροπή προς την οποία απευθύνονται, 

 

β)  το είδος του δικόγραφου, 

 

γ)  το επώνυµο, όνοµα, ιδιότητα και διεύθυνση του αιτούντος ή του 

εκπροσώπου του, 

 

δ)  µία συνοπτική περιγραφή των γεγονότων, το ιστορικό της διαφοράς κατά 

τρόπο σαφή και ορισµένο, 

 

ε)  ισχυρισµούς και νοµική βάση 

 

στ)  κάθε αποδεικτικό στοιχείο που ενδεχοµένως κατέχουν (πρωτότυπα έγγραφα 

που αφορούν την διαφορά, το ονοµατεπώνυµο και την διεύθυνση άλλων 

φυσικών ή νοµικών προσώπων που εµπλέκονται στην διαφορά, κλπ.) και τις 

προτάσεις τους για αποδεικτικά στοιχεία, 

 

ζ) την αξία της διαφοράς και συγκεκριµένο αίτηµα. 

 

2. Οι δηλώσεις θα φέρουν ηµεροµηνία, θα είναι ενυπόγραφες και θα υποβάλλονται 

εις διπλούν.  
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3. Κάθε δικόγραφο που είναι ηµιτελές, ανυπόγραφο ή υπογεγραµµένο από έναν µη 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του. Η Επιτροπή 

θα ορίζει ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί ο φάκελος, σε περίπτωση δε παρελεύσεως αυτού το δικόγραφο δεν 

θα λαµβάνεται υπόψη. 

 

4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορίζει την δικάσιµο και προσδιορίζει στα 

ενδιαφερόµενα µέρη την προθεσµία κατάθεσης των προτάσεών τους. 

 

 

Άρθρο 25 Άσκηση ανταίτησης 
 
Τυχόν ανταίτηση ασκείται εγγράφως δύο ηµέρες πριν την έναρξη της συζήτησης.  

 

 

Άρθρο 26 Συζήτηση και κρίση, πρακτικά 
 
1. Ο προσδιορισµός της ηµεροµηνίας συζήτησης της υπόθεσης γίνεται από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής. Τα διάδικα µέρη καλούνται µε επιµέλεια του Γραµµατέα 

της Επιτροπής τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Η παραπάνω 

προθεσµία µπορεί να συντµηθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 

2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής γίνονται στα γραφεία της Ε.Π.Ο. και είναι 

δηµόσιες. Τα διάδικα µέρη µπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις είτε οι 

ίδιοι είτε µε αντιπρόσωπο είτε µετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. 

 

3. Κατά τη διαδικασία τα µέρη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις, 

πρέπει δε να καλούνται να αναπτύξουν τους ισχυρισµούς τους. 

 

4. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης είναι µυστική. 

 

5. Ο Γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής στα οποία 

αναγράφει την ηµέρα της συνεδρίασης, τα ονοµατεπώνυµα του Προέδρου και των 

µελών της Επιτροπής, των εµφανισθέντων διαδίκων ή των αντιπροσώπων τους, 

περίληψη η οποία περιλαµβάνει τα ουσιώδη της συζήτησης, τους ισχυρισµούς 
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των διαδίκων, τις καταθέσεις των µαρτύρων καθώς και σύντοµη µνεία κάθε 

ουσιώδους γεγονότος που έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση . Τα πρακτικά αυτά 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. 

Τα πρακτικά αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς το περιεχόµενο τους. 

 

 

Άρθρο 27 Γραµµατέας 
 
1. Καθήκοντα Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της Ε.Π.Ο. 

 

2. Ο Γραµµατέας κρατεί τις δικογραφίες που εκκρεµούν, συντάσσει τα διάφορα 

έγγραφα της διαδικασίας αυτής και υπογράφει αυτά, µεριµνά για την τήρηση των 

προθεσµιών, του βιβλίου δηµοσίευσης των αποφάσεων που εκδίδονται, του 

αρχείου κλπ. 

 

3. Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων τα οποία σχετίζονται 

µε την Επιτροπή. 

 

 

Άρθρο 28 Αποδεικτικά στοιχεία 
 
1. Η Επιτροπή θα εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες 

µεθόδους:  

 

α) εξέταση των µερών-διαδίκων, 

 

β) ακρόαση µαρτύρων, 

 

γ) αξιολόγηση εκθέσεων εµπειρογνωµόνων, 

 

δ) εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν, 

 

ε) κάθε άλλη αποδεικτικό στοιχείο που κρίνει σκόπιµο.  
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2. Κάθε διάδικος οφείλει να αποδείξει τα πραγµατικά γεγονότα που είναι αναγκαία 

για να υποστηρίξει την αίτηση ή ανταίτησή του. 

 

3. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο κανονισµός, η επιτροπή εκτιµά 

ελεύθερα τα αποδεικτικά µέσα. 

 

4. Οι µάρτυρες προσάγονται από τους διαδίκους και εξετάζονται ενώπιον της 

Επιτροπής. 

 

5. Οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκου ή συµβολαιογράφου λαµβάνονται 

υπόψη, µόνο αν έχουν συνταχθεί πριν από τη δικάσιµο και µετά προηγούµενη 

κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη σύνταξή 

τους. 

 

6. Πραγµατικά γεγονότα τα οποία είναι πασίγνωστα ώστε να µην υπάρχει εύλογη 

αµφιβολία ότι είναι αληθινά λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς 

απόδειξη. 

 

7. Πραγµατικά γεγονότα γνωστά στην Επιτροπή από άλλη δικαστική ενέργεια 

λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη.  

 

8. Η Επιτροπή λαµβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη τα διδάγµατα της κοινής πείρας. 

 

9. Όταν η λήψη αποδεικτικών στοιχείων οδηγεί σε έξοδα που προκαλούνται από 

καταθέσεις ή εκθέσεις εµπειρογνωµόνων, αυτά θα βαρύνουν τον αιτούντα. 

 

 

Άρθρο 29 Αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων 
 
Η Επιτροπή µπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να 

διατάξει οτιδήποτε µπορεί να συντελέσει στη διάγνωση της διαφοράς και ιδιαίτερα την 

αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων ή των νοµίµων αντιπροσώπων τους στο 

ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων σχετικών µε την 

υπόθεση. 
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Άρθρο 30 Υποχρέωση των µερών σε συνεργασία 
 
1. Οι διάδικοι υποχρεούνται να συνεργάζονται ενεργά µε σκοπό την απόδειξη των 

γεγονότων.  

 

2. Στις περιπτώσεις όπου τα µέρη επιδεικνύουν έλλειψη φροντίδας, ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής δύναται µετά από προειδοποίηση, να επιβάλλει χρηµατική ποινή, η 

οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000).  

 

 

Άρθρο 31 Έλεγχος πληρεξουσιότητας 
 
Η Επιτροπή εξετάζει µετά από ένσταση σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη 

πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή της. 

 

 

Άρθρο 32 Πότε απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα 
 
Ειδική πληρεξουσιότητα απαιτείται προκειµένου περί συµβιβασµού ή παραιτήσεως από  

το δικαίωµα της προσφυγής ή των ενδίκων µέσων, καθώς και περί προσβολής 

εγγράφου ως πλαστού. 

 

 

Άρθρο 33 Υποχρέωση παράστασης 
 
1. Όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται στο καταστατικό και τους κανονισµούς της 

Ε.Π.Ο., υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις της Επιτροπής. 

 

2. Μόνον τα κάτωθι πρόσωπα µπορούν να αρνηθούν µία πρόσκληση: 

 

α) ο/η σύζυγος του µέρους και κάθε συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, 

 

β) κάθε πρόσωπο που συνδέεται µε την υπόθεση µε υποχρέωση τήρησης της 

µυστικότητας, είτε επαγγελµατική είτε επίσηµη. 
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Άρθρο 34 Ακρόαση µαρτύρων 
 
1. Η Επιτροπή αρχικά θα επαληθεύει την ταυτότητα των µαρτύρων. Θα τους 

προειδοποιεί επίσης για τις συνέπειες της ψευδούς κατάθεσης. 

 

2. Η Επιτροπή θα διεξάγει την ακρόαση των µαρτύρων. Θα δίδει στους διαδίκους 

την δυνατότητα να ζητήσουν από τους µάρτυρες να αποσαφηνίσουν ή 

ολοκληρώσουν τις καταθέσεις τους.  

 

 

Άρθρο 35 Εκθέσεις εµπειρογνωµόνων 
 
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η γνώση ειδικών προκειµένου να επαληθευτούν ή 

αξιολογηθούν ορισµένα γεγονότα, η Επιτροπή δύναται να καταφύγει σε 

εµπειρογνώµονες. Στην συνέχεια, ο εµπειρογνώµονας θα συντάσσει µία γραπτή 

έκθεση µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την Επιτροπή. Μπορεί επίσης να 

καταθέσει κατά την συζήτηση της υπόθεσης. 

 

 

Άρθρο 36 Μη εµφάνιση των διαδίκων 
 
Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εµφανιστούν όλοι οι διάδικοι ή εµφανιστούν, 

αλλά δεν συµµετάσχουν κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση µαταιώνεται. 

 
 
Άρθρο 37 Μη εµφάνιση διαδίκου 
 
Αν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί και δεν λάβει νόµιµα 

µέρος κάποιος από τους διαδίκους, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι 

οι διάδικοι. 
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Άρθρο 38 Συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς 
 
1. Ο Πρόεδρος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας µπορεί να επιχειρήσει την επίλυση 

της διαφοράς µε συµβιβασµό. 

 

2. Αν επιτευχθεί συµβιβασµός συντάσσεται πρακτικό το οποίο περιλαµβάνει τους 

όρους του συµβιβασµού και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραµµατέα και 

τους διαδίκους. 

 

 

Άρθρο 39 ∆ιαδικασία και αποτελέσµατα συµβιβασµού 
 
1. Οι διάδικοι µπορούν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας να συµβιβάζονται. 

 

2. Ο συµβιβασµός γίνεται µε δήλωση ενώπιον της Επιτροπής η οποία στη συνέχεια 

εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε το περιεχόµενο του συµβιβασµού. 

 

 

Άρθρο 40 Τρόποι κτήσεως βεβαίας χρονολογίας εγγράφων 
 
Το ιδιωτικό έγγραφο αποκτά βέβαιη χρονολογία ως προς τους τρίτους µόνον όταν το 

θεωρήσει συµβολαιογράφος ή άλλος δηµόσιος υπάλληλος αρµόδιος κατά το νόµο ή 

όταν πεθάνει ένας από εκείνους που το υπέγραψαν ή όταν το ουσιώδες περιεχόµενό 

του αναφερθεί σε δηµόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει µε ανάλογο 

τρόπο βέβαιη τη χρονολογία. 

 

 

Άρθρο 41 Βεβαιώσεις του συντάκτη δηµόσιων εγγράφων 
 
Έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόµιµους τύπους από δηµόσιο υπάλληλο ή 

λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δηµόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν πλήρη 

απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν ενώπιον του, αν 

το πρόσωπο αυτό είναι καθ’ ύλη αρµόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση. Ανταπόδειξη 

επιτρέπεται µόνο µε προσβολή του εγγράφου ως πλαστού.  
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Άρθρο 42 Στοιχεία ιδιωτικών εγγράφων 
 
1. Για να έχει αποδεικτική δύναµη ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει την ιδιόχειρη 

υπογραφή του εκδότη. 

 

2. Έγγραφα ιδιωτικά, συνταγµένα σύµφωνα µε τους νόµιµους τύπους αποτελούν 

πλήρη απόδειξη ότι η δήλωση που περιέχουν προέρχεται από τον εκδότη του 

εγγράφου.  

 

 

Άρθρο 43 Αναγνώριση υπογραφής 
 
1. Τη γνησιότητα ιδιωτικού εγγράφου, εφόσον αµφισβητείται, πρέπει να την 

αποδείξει εκείνος που το επικαλείται και το προσάγει, εκτός αν είναι τόσο φανερά 

αλλαγµένο, ώστε η επιτροπή να µπορεί να διαπιστώσει αµέσως και ασφαλώς ότι 

δεν είναι γνήσιο.  

 

2. Εκείνος κατά του οποίου προσάγεται ιδιωτικό έγγραφο οφείλει να δηλώσει 

αµέσως αν αναγνωρίζει ή αρνείται τη γνησιότητα της υπογραφής, διαφορετικά το 

έγγραφο θεωρείται αναγνωρισµένο.  

 

3. Αν αναγνωρισθεί ή αποδειχθεί  η γνησιότητα της υπογραφής, θεωρείται ότι έχει 

διαπιστωθεί η γνησιότητα του περιεχοµένου µε την  επιφύλαξη της προσβολής 

του ως πλαστού. 

 

 

Άρθρο 44 Προσβολή εγγράφου ως πλαστού 
 
Εάν κάποιο έγγραφο προσβληθεί ως πλαστό χωρίς να έχει υποβληθεί µήνυση κατά του 

κατονοµαζόµενου πλαστογράφου, η Επιτροπή µπορεί, εάν η πλαστογραφία είναι 

οφθαλµοφανής, να µη λάβει υπόψη της το ως πλαστό προσβληθέν έγγραφο. 
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Άρθρο 45 Κλείσιµο της έρευνας 
 
Μετά την λήψη των αποδεικτικών στοιχείων, η Επιτροπή θα ανακοινώνει το κλείσιµο 

της έρευνας. Από τούδε, τα µέρη δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν κανένα νέο γεγονός ή 

αποδεικτικό στοιχείο. 

 

 

Άρθρο 46 Προτάσεις 
 
Ένα µέρος το οποίο παρίσταται στην προφορική διαδικασία δύναται να προβάλλει τους 

ισχυρισµούς του, µετά τους οποίους ο πρόεδρος της συζήτησης θα ανακοινώνει το 

κλείσιµο της διαδικασίας. 

 

 

Άρθρο 47 Υπόµνηµα – Νέα αιτήµατα 
 
1. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, τα µέρη αναπτύσσουν προφορικά τους 

ισχυρισµούς τους, δυνάµενα να υποβάλλουν και υποµνήµατα σε προθεσµία που 

ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

 

2. Είναι απαράδεκτο να µεταβληθεί η βάση της προσφυγής. Ως την πρώτη συζήτηση 

της προσφυγής µπορεί ο αιτών να συµπληρώσει, διευκρινίσει και διορθώσει τους 

ισχυρισµούς του, αρκεί να µην µεταβάλλεται η βάση της προσφυγής. 
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ΣΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

Άρθρο 48 ∆ιασκέψεις 
 
Η Επιτροπή θα αποφαίνεται κεκλεισµένων των θυρών (in camera) δι' απλής 

πλειοψηφίας. Ο πρόεδρος της διάσκεψης και τα υπόλοιπα παριστάµενα µέλη έχουν 

από µία ψήφο. Κάθε παριστάµενος υποχρεούται να ψηφίσει. 

 

 

Άρθρο 49 Τύπος και περιεχόµενο των αποφάσεων 
 
1. Η Επιτροπή θα δίδει µία γραπτή απόφαση η οποία θα δηλώνει τα κάτωθι: 

 

α) την ηµεροµηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση, 

 

β) τα ονοµατεπώνυµα των µελών του συµβουλίου,  

 

γ) τα ονοµατεπώνυµα των µερών και κάθε εκπροσώπου που ενδεχοµένως 

έχουν, 

 

δ) τα συµπεράσµατά των µερών, 

 

ε) τα ευρήµατα αναφορικά µε τα πραγµατικά περιστατικά και µε τον νόµο,  

 

στ) την προτεινόµενη απόφαση, συµπεριλαµβανοµένου τυχόν καταµερισµού 

των εξόδων, 

 

ζ) την υπογραφή του προεδρεύοντος προέδρου της Επιτροπής, 

 

η) µία µνεία των διαθέσιµων νοµίµων ενδίκων µέσων (δηλώνοντας την µορφή 

της έφεσης, την αρχή και το χρονικό περιθώριο). 

 

2. Οι αποφάσεις της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονοµικών ∆ιαφορών 

(Π.Ε.Ε.Ο.∆.)δεν είναι προσωρινά εκτελεστές. 
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3. Η απόφαση και τα σχετικά προς αυτή έγγραφα φυλάσσονται στο αρχείο της 

επιτροπής επί τριετία. 

 

 

Άρθρο 50 Κοινοποίηση των αποφάσεων 
 
1. Μετά την λήψη της απόφασής της, η Επιτροπή θα την γνωστοποιεί εγγράφως 

στην γραµµατεία της οµοσπονδίας, η οποία θα την κοινοποιεί στα µέρη ή τους 

εκπροσώπους τους εγγράφως. 

 

2. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, η Επιτροπή δύναται να κοινοποιήσει στα µέρη τα 

συµπεράσµατα της απόφασης µόνον και να τους γνωστοποιήσει το σκεπτικό σε 

µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα µέχρι 20 ηµέρες.  

 

3. Τα µέρη θα θεωρείται ότι έχουν λάβει την απόφαση από τον χρόνο που την 

έλαβαν είτε ταχυδροµικώς είτε δια τηλεοµοιοτυπίας. Εξίσου έγκυρη θα θεωρείται 

και η κοινοποίηση της απόφασης στους εκπροσώπους των µερών. 

 

 

Άρθρο 51 ∆εδικασµένο 
 
∆εδικασµένο υπάρχει µεταξύ των ίδιων προσώπων µε την ίδια ιδιότητα µόνο για το 

δικαίωµα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείµενο και την ίδια ιστορική 

και νοµική αιτία. 

 

 

Άρθρο 52 Έξοδα διαδικασίας 
 
1. Για την άσκηση προσφυγής ή έφεσης, απαιτείται µέχρι την έναρξη της συζήτησης, 

η κατάθεση παραβόλου και τέλους διαδικασίας το ύψος των οποίων ορίζεται από 

το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. 

 

2. Η µη κατάθεση παραβόλου και τέλους διαδικασίας συνεπάγεται την απόρριψη 

των δικογράφων σαν απαράδεκτα. 
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Άρθρο 53 Έφεση 
 
1. Ως τελευταία προσφυγή, οι αποφάσεις της Επιτροπής µπορούν να αποτελέσουν 

αντικείµενο έφεσης ενώπιον του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου της Ε.Π.Ο. 

 

2. Η προθεσµία των 11 ηµερών για την υποβολή εφέσεων θα αρχίζει από την 

ηµέρα λήψης της απόφασης. 

 

 

Άρθρο 54 Υιοθέτηση και επιβολή 
 
Ο παρών κανονισµός εγκρίθηκε από το ∆.Σ. της Ε.Π.Ο. στις 29.5.2009 και 

επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 13.6.2009.  

 

Αθήνα 13 Ιουνίου 2009 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ Dr.ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 
 


