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 Θ Ε Μ Α : Νοµιµότητα ενεργειών υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 

Έργων στο χειρισµό αιτήσεων διαιτησιών. 

   

         Με αφορµή την Έκθεση Ελέγχου του ∆εκεµβρίου 2012 του Γενικού Επιθεωρητή 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σχετικά µε τη νοµιµότητα των ενεργειών των Υπηρεσιών της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων στον χειρισµό αιτήσεων διαιτησιών, σας γνωρίζουµε τα 

εξής: 

   Στο άρθρο 78 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων»( Α΄116 ) ορίζεται ότι: «1.στη διακήρυξη διαγωνισµού ή στη 

µε κάθε τρόπο καταρτιζόµενη σύµβαση εκτέλεσης έργου µπορεί να εγκριθεί και περιληφθεί 

ρήτρα διαιτησίας. 

2. Η σχετική έγκριση και οι όροι της διαιτησίας καθορίζονται χωρίς καµία δέσµευση από 

οποιαδήποτε άλλη διάταξη , µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

και ∆ηµοσίων έργων, Οικονοµίας και Οικονοµικών και του αρµόδιου κατά περίπτωση 

Υπουργού». 

    Εξάλλου στο άρθρο 49  παρ. 1 του Εισαγωγικού Νόµου του Κώδικα Πολιτικής 

∆ικονοµίας (Π.∆. 503/1985,όπως ισχύει) ορίζεται ότι: «  1. Το δηµόσιο µπορεί να 

συνοµολογήσει συµφωνία διαιτησίας µόνο εγγράφως, ύστερα από γνωµοδότηση 

της Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου και απόφαση του Υπουργού των Οικονοµικών 

και του αρµόδιου Υπουργού. Με τον ίδιο τρόπο, το δηµόσιο ορίζει τους διαιτητές του.» 
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Στο άρθρο 2 του Ν. 3086/2002 «Οργανισµός Ν.Σ.Κ. και  κατάσταση των 

Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» ( Α’ 324), ορίζεται   ότι : «Στην αρµοδιότητα του 

Ν.Σ.Κ. υπάγονται: α)…β)…γ)…δ)…ε)…στ)…ζ)…η) Η γνωµοδότηση για την υπαγωγή 

διαφορών του ∆ηµοσίου σε ∆ιαιτησία και ο ορισµός διαιτητών του….» 

        Στο  Άρθρο 6  παρ. 3 του ανωτέρω νόµου ορίζεται ότι:    

«3. Η Ολοµέλεια γνωµοδοτεί: 

α)Για την υποβολή διαφορών του ∆ηµοσίου σε διαιτησία και το διορισµό των διαιτητών 

αυτού…..» 

     Με το   Άρθρο 16  παρ. 2 του  Ν.4110/2013 « Ρυθµίσεις στη φορολογία 

εισοδήµατος ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές 

διατάξεις » (Α΄17)  προστέθηκε παράγραφος 3Α µετά την παρ.3 του άρθρου 6 του ν. 

3086/2002, και ορίζεται ότι: 

« Α. Σε εθνικές και διεθνείς διαιτησίες οι οποίες αφορούν συµβάσεις που καταρτίζονται 

µε το ∆ηµόσιο ή µε κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 

συγκροτούνται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος, διαιτητής 

εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή του κρατικού νοµικού προσώπου δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου ορίζεται εν ενεργεία λειτουργός του Νοµικού Συµβουλίου του 

Κράτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 

των παριστάµενων µελών της Ολοµέλειας, διαιτητής ορίζεται επίτιµος λειτουργός του 

Ν.Σ.Κ. Πρόσωπο µη λειτουργός του Ν.Σ.Κ. µπορεί να διοριστεί διαιτητής µόνον εφόσον 

αυτό επιβάλλεται από τη φύση της υπό κρίση διαφοράς και προβλέπεται ρητά στη 

σχετική ρήτρα διαιτησίας, η οποία πρέπει, σε αυτήν την περίπτωση, να 

προσυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονοµικών». 

  Σύµφωνα µε τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής :  

Α. Ο διορισµός των διαιτητών από το Ελληνικό ∆ηµόσιο γίνεται  µετά από 

γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του ΝΣΚ,  µε   απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και 

του κατά περίπτωση  αρµοδίου Υπουργού, και εν προκειµένω του Αν Υπουργού του 

Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, 

σύµφωνα µε την υπ΄αριθ.Υ43/05.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός 

αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων Σταύρου Καλογιάννη» ( Β΄2094). 

 Β.  Οι προαναφερόµενες  διατάξεις καθιστούν επιβεβληµένη την τήρηση των ως άνω 

προϋποθέσεων, για τον διορισµό των διαιτητών για λογαριασµό του ∆ηµοσίου  
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στην περίπτωση που ανακύπτει διαφορά, η επίλυση της οποίας υπάγεται στη διαιτησία  

καθότι  έχουν ταχθεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, από  

απόψεως δε επιβαλλόµενης τυπικότητας είναι αυστηρότατες και παρέκκλιση από αυτές 

δεν προβλέπεται από καµία διάταξη νόµου καθότι έχουν χαρακτήρα ουσιαστικού 

δικαίου. 

    Κατόπιν τούτων, οι Υπηρεσίες  στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα Εγκύκλιος, να 

διαβιβάζουν άµεσα τις συµβάσεις που περιέχουν τη σχετική διαιτητική ρήτρα καθώς 

και τις αιτήσεις για διενέργεια διαιτησίας απευθείας στο Νοµικό Συµβούλιο του 

Κράτους, ενόψει και του συντόµου των σχετικών προθεσµιών, προκειµένου η 

Ολοµέλεια του ΝΣΚ, να γνωµοδοτεί για τον διορισµό διαιτητού εκ µέρους του 

∆ηµοσίου και να επιµελείται της διεκπεραιώσεως της σχετικής διαδικασίας. 

Επιπλέον, εντέλλονται  όλα τα αρµόδια για τη διεξαγωγή των διαδικασιών 

ανάθεσης και εκτέλεσης των συµβάσεων στις οποίες  περιλαµβάνεται ρήτρα διαιτησίας, 

όργανα, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα  και υποχρεούνται  για την  πιστή εφαρµογή της 

παρούσας εγκυκλίου  για την διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 

 Η Εγκύκλιος αυτή να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΑΝΥΜΕ∆Ι (ggde.gr). 
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