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Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΟΔΙΔ

1.	 Ο	 Ευρωπαϊκός	 Οργανισμός	 Διαμεσολάβησης	 &	 Διαιτησί-
ας	(ΕΟΔΙΔ)	είναι	Νομικό	Πρόσωπο	Ιδιωτικού	Δικαίου1	που	
δραστηριοποιείται	 για	 την	 παροχή,	 στην	 Ελλάδα	 και	 στο	
εξωτερικό,	 υπηρεσιών	 διαμεσολάβησης,	 διαιτησίας	 και	
εξωδικαστικής	 εν	 γένει	 επίλυσης	 διαφορών,	 καθώς	 επί-
σης	για	τη	διάδοση,	προβολή	και	προώθηση	των	θεσμών	
εναλλακτικής	επίλυσης	διαφορών	με	σκοπό	την	ταχύτερη	
και	αποτελεσματικότερη	επίλυσή	τους.

2.	 Στις	διαδικασίες	διαμεσολάβησης	που	υπάγονται	στον	πα-
ρόντα	 Κανονισμό,	 ο	 ΕΟΔΙΔ	 παρέχει	 υπηρεσίες	 συντονι-
σμού,	 γραμματειακής	 και	 διοικητικής	 υποστήριξης	 σύμ-
φωνα	με	τον	παρόντα	Κανονισμό	από	την	υποβολή	της	αί-
τησης	υπαγωγής	σε	διαμεσολάβηση	και	καθ’	όλη	τη	διάρ-
κεια	 της	 διαδικασίας	 διαμεσολάβησης,	 μέσω	των	 στελε-
χών	 γραμματειακής	 και	 διοικητικής	 υποστήριξής	 του	 ή/
και	του	διαχειριστή	της	υπόθεσης	(Case	Manager),	εφόσον	
η	συνδρομή	του	τελευταίου	κρίνεται	απαραίτητη	στο	πλαί-
σιο	της	συγκεκριμένης	κάθε	φορά	υπόθεσης.	Οι	παρεχό-
μενες	από	τον	ΕΟΔΙΔ	υπηρεσίες	μπορεί	να	περιλαμβάνουν	
και	την	ανεύρεση	κατάλληλου	χώρου	για	τη	διεξαγωγή	της	
διαμεσολάβησης.

3.	 Ο	 ΕΟΔΙΔ	 τηρεί	 κατάλογο	 διαμεσολαβητών	 («Κατάλογος	
Διαμεσολαβητών»),	από	τον	οποίο	μπορεί	να	ορίζονται	δι-
αμεσολαβητές	σύμφωνα	με	τον	παρόντα	Κανονισμό.

4.	 Η	εποπτεία	των	διαδικασιών	διαμεσολάβησης	που	διεξά-
γονται	 δυνάμει	 του	 παρόντος	 Κανονισμού	 ασκείται	 απο-
κλειστικά	 από	 το	 Επιστημονικό	 Συμβούλιο	 του	 ΕΟΔΙΔ	
(«Επιστημονικό	 Συμβούλιο»),	 το	 οποίο	 αποτελεί	 ανεξάρ-
τητο	 όργανο	 του	 Οργανισμού	 εξουσιοδοτημένο	 από	 το	
ΔΣ	αυτού	να	διατυπώνει	επιστημονική	άποψη	για	θέματα	
που	άπτονται	της	δραστηριότητας	του	ΕΟΔΙΔ,	με	απώτε-
ρο	στόχο	τη	διασφάλιση	της	ποιότητας	των	παρεχόμενων	
υπηρεσιών.	Το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	συγκροτείται	και	
ασκεί	αρμοδιότητες	σύμφωνα	με	τον	Κανονισμό	Λειτουργί-
ας	του,	ο	οποίος	προσαρτάται	ως	Παράρτημα	ΙΙΙ	στον	παρό-
ντα	Κανονισμό	και	αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	του.	Απο-
φασίζει	για	θέματα	αρμοδιότητάς	του	αναφορικά	με	υπο-
θέσεις	διαμεσολάβησης	στο	πλαίσιο	του	παρόντος	Κανονι-
σμού	και	του	Κανονισμού	Λειτουργίας	του.

1	 	Η	μετοχική	σύνθεση	του	ΕΟΔΙΔ,	καθώς	και	τα	ονόματα	των	μελών	της	Διοίκη-
σής	του,	δημοσιεύονται	στην	ιστοσελίδα	του	Οργανισμού	(www.eodid.org).

http://www.eodid.org/
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ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.	 Ο	παρών	Κανονισμός	εφαρμόζεται	για	την	επίλυση	μέσω	
διαμεσολάβησης	κάθε	είδους	διαφορών.

2.	 Εφόσον	η	επίλυση	της	διαφοράς	έχει	υπαχθεί	με	συμφωνία	
των	μερών	σε	διαμεσολάβηση	ΕΟΔΙΔ,	οι	διατάξεις	του	πα-
ρόντος	Κανονισμού,	καθώς	και	των	Παραρτημάτων	του,	τα	
οποία	 αποτελούν	 αναπόσπαστο	 τμήμα	 του,	 ενσωματώνο-
νται	άνευ	ετέρου	στη	συμφωνία	υπαγωγής	σε	διαμεσολά-
βηση	και	δεσμεύουν	τα	μέρη.	Εκτός	αντίθετης	συμφωνίας	
των	μερών,	 λαμβάνονται	υπόψη	οι	διατάξεις	του	Κανονι-
σμού	όπως	ισχύουν	κατά	τον	χρόνο	κατάθεσης	της	αίτησης	
για	την	επίλυση	της	διαφοράς	με	διαμεσολάβηση	μέσω	του	
ΕΟΔΙΔ.

3.	 Τα	ενδιαφερόμενα	μέρη	μπορούν	να	ζητήσουν	την	επίλυση	
της	διαφοράς	τους	με	τη	διαδικασία	διαμεσολάβησης	του	
ΕΟΔΙΔ,	ανεξαρτήτως	του	αν	έχει	ήδη	ασκηθεί	ένδικο	βοή-
θημα	ή	μέσο	ή	έχει	κατατεθεί	αίτηση	για	διαιτησία,	όπως	
επίσης	και	πριν	την	έναρξη	ή	κατά	τη	διάρκεια	της	εκκρε-
μοδικίας	ή	και	μετά	την	τελεσιδικία,	ανάλογα	με	τις	ανά-
γκες	τους.

4.	 Οι	διατάξεις	του	παρόντος	Κανονισμού	εφαρμόζονται	ανα-
λογικά,	όπου	αρμόζει,	και	σε	άλλες	υπηρεσίες	που	δύναται	
να	παρέχει	ο	ΕΟΔΙΔ,	όπως	π.χ.	για	τη	διευκόλυνση	διαπραγ-
ματεύσεων	(deal	facilitation)	ή	την	επίλυση	διαφοράς	μέσω	
άλλης	μεθόδου	φιλικής	επίλυσης	διαφορών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Τα	μέρη	προσέρχονται	σε	διαμεσολάβηση	εκουσίως	και	η	συμ-
μετοχή	τους	σε	αυτή	είναι	εθελούσια.	Η	διαδικασία	διαμεσολά-
βησης	διέπεται	από	εμπιστευτικότητα,	ουδετερότητα	και	αμε-
ροληψία.	

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

1.	 Το	μέρος	που	επιθυμεί	την	επίλυση	μιας	διαφοράς	με	δια-
μεσολάβηση	μπορεί	να	καταθέσει	ή	να	αποστείλει	στον	ΕΟ-
ΔΙΔ	σχετική	αίτηση,	η	οποία	περιλαμβάνει	τουλάχιστον	τα	
ακόλουθα:
α)	Στοιχεία	επικοινωνίας	όλων	των	εμπλεκόμενων	μερών,	

όπως	εκπροσωπούνται	και	έχουν	εξουσιοδοτηθεί	αρ-
μοδίως,	και	των	πληρεξουσίων	δικηγόρων	τους,

β)	 Τη	 συμφωνία	 υπαγωγής	 σε	 διαμεσολάβηση,	 εφόσον	
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υπάρχει,	 καθώς	 και	 κάθε	 άλλη	 σχετική	 συμφωνία,	
όπως	κάθε	πρόβλεψη	σχετικά	με	τον	αριθμό	διαμεσο-
λαβητών,	την	ταυτότητα	ή	τη	διαδικασία	ορισμού	του	
διαμεσολαβητή,	 τη	 γλώσσα	 της	 διαμεσολάβησης,	 τυ-
χόν	προθεσμία	εντός	της	οποίας	πρέπει	να	έχει	ολο-
κληρωθεί	η	διαδικασία	διαμεσολάβησης,	καθώς	και	το	
εφαρμοστέο	στη	διαδικασία	διαμεσολάβησης	δίκαιο,

γ)	Συνοπτική	αναφορά	της	διαφοράς	και	προσδιορισμό	της	
αξίας	του	αντικειμένου	της,	

δ)	Πρόταση	διαμεσολαβητή,	εφόσον	υπάρχει,
ε)	Με	την	επιφύλαξη	της	παραγράφου	2,	απόδειξη	παρά-

δοσης	αντιγράφου	της	αίτησης	στο	άλλο	μέρος	της	δι-
αφοράς.

2.	 Εάν	 δεν	 υπάρχει	 προηγούμενη	 συμφωνία	 των	 μερών	 για	
την	 υπαγωγή	 της	 διαφοράς	 σε	 διαμεσολάβηση,	 το	 αι-
τούν	τη	διαμεσολάβηση	μέρος	μπορεί	να	ζητήσει	από	τον	 
ΕΟΔΙΔ	να	αναλάβει	την	επικοινωνία	με	το	άλλο	μέρος	και	
να	επιχειρήσει	τη	συναίνεση	όλων	των	μερών	ως	προς	την	
υπαγωγή	της	εν	λόγω	διαφοράς	σε	διαμεσολάβηση.

3.	 Εάν	 υπάρχει	 προηγούμενη	 συμφωνία	 των	 μερών	 για	 την	
υπαγωγή	 της	 διαφοράς	 σε	 διαμεσολάβηση,	 η	 ημέρα	 λή-
ψης	της	αίτησης	από	τον	ΕΟΔΙΔ	θεωρείται	ως	ημέρα	έναρ-
ξης	 της	 διαμεσολάβησης.	 Ελλείψει	 της	 συμφωνίας	 του	
προηγούμενου	 εδαφίου,	ως	 ημέρα	 έναρξης	 της	 διαμεσο-
λάβησης	θεωρείται	η	ημέρα	λήψης	από	τον	ΕΟΔΙΔ	έγγρα-
φης	επιβεβαίωσης	της	συναίνεσης	του	τελευταίου	από	τα	
εμπλεκόμενα	μέρη	για	υπαγωγή	της	διαφοράς	σε	διαμεσο-
λάβηση.	

4.	 Μέχρι	την	ανάληψη	της	υπόθεσης	από	τον	διαμεσολαβητή	
κατά	το	άρθρο	5,	την	πρωτοβουλία	για	την	πρόοδο	της	δι-
αδικασίας	και	την	επικοινωνία	με	τα	μέρη	και	τους	πληρε-
ξουσίους	δικηγόρους	τους	έχει	ο	ΕΟΔΙΔ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

1. Επιλογή από τα μέρη.	Τα	μέρη	μπορούν	να	επιλέξουν	από	
κοινού	 διαμεσολαβητή	 από	 τον	 Κατάλογο	 Διαμεσολαβη-
τών	ΕΟΔΙΔ	ή	εκτός	αυτού.		

2. Πρόταση ανάθεσης. Εάν	τα	μέρη	αδυνατούν	να	συμφωνή-
σουν	στο	πρόσωπο	του	διαμεσολαβητή,	ο	ΕΟΔΙΔ,	λαμβάνο-
ντας	υπόψη	τη	φύση	της	διαφοράς	και	τη	διαθεσιμότητα	
των	διαμεσολαβητών,	μπορεί	να	προτείνει	μέχρι	πέντε	(5)	
διαμεσολαβητές	από	τον	Κατάλογο	Διαμεσολαβητών	και	
να	ζητήσει	από	τα	μέρη	να	απορρίψουν	μέχρι	δύο	(2)	διαμε-
σολαβητές,	θέτοντας	σειρά	προτίμησης	για	τους	υπόλοι-
πους	τρεις	 (3).	Σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	αυτής	της	
διαδικασίας,	ο	ΕΟΔΙΔ	προτείνει	την	ανάθεση	της	διαφοράς	
στον	διαμεσολαβητή	που	επέλεξαν	τα	μέρη,	λαμβάνοντας	
κατά	το	δυνατόν	υπόψη	τη	δηλωθείσα	σειρά	προτίμησης.	
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Εάν	ο	προταθείς	με	υψηλότερη	σειρά	προτίμησης	διαμεσο-
λαβητής	δεν	αναλάβει	την	υπόθεση,	ο	ΕΟΔΙΔ	επικοινωνεί	
με	τους	υπόλοιπους	προταθέντες	και	μη	διαγραφέντες	δι-
αμεσολαβητές	έως	ότου	η	υπόθεση	ανατεθεί	σε	κάποιον	
διαμεσολαβητή	 και	 εάν	 κανένας	 δεν	 μπορεί	 να	 αναλάβει	
την	υπόθεση,	επανεκκινεί	η	διαδικασία	της	παρούσας	πα-
ραγράφου.

3. Ανάληψη υπόθεσης. Ο	ΕΟΔΙΔ	επικοινωνεί	με	τον	υποψή-
φιο	κατά	τις	παραγράφους	1	και	2	διαμεσολαβητή	και	του	
προτείνει	 να	 αναλάβει	 την	 υπόθεση.	 O	 διαμεσολαβητής	
δηλώνει	την	αποδοχή	της	υπόθεσης	και	τη	διαθεσιμότη-
τά	του,	άλλως	εφαρμόζεται	αναλογικά	το	τελευταίο	εδά-
φιο	της	παραγράφου	2.	Ο	διαμεσολαβητής	που	αναλαμβά-
νει	την	υπόθεση	οφείλει	να	ενημερώσει	τα	μέρη	και	τον	 
ΕΟΔΙΔ	για	καθετί	που	θα	μπορούσε	να	επηρεάσει	την	απο-
τελεσματική	συμμετοχή	του	στη	διαδικασία	της	διαμεσο-
λάβησης	και,	ιδιαίτερα,	την	ουδετερότητα	ή	την	ανεξαρτη-
σία	του	στη	συγκεκριμένη	διαφορά	ή	εάν	υπάρχει	οποιαδή-
ποτε	σύγκρουση	συμφερόντων	από	την	ανάληψη	της	υπό-
θεσης.	Στην	περίπτωση	αυτή,	τα	μέρη	οφείλουν	να	δηλώ-
σουν	 εγγράφως	στον	 ΕΟΔΙΔ	 ότι	 εξακολουθούν	 να	 επιθυ-
μούν	την	ανάθεση	της	διαφοράς	τους	στον	συγκεκριμένο	
διαμεσολαβητή	ή	ότι	προτιμούν	να	την	αναθέσουν	σε	άλλο	
πρόσωπο,	σύμφωνα	με	τις	παραγράφους	1	και	2.

4. Αντικατάσταση διαμεσολαβητή.	Με	την	επιφύλαξη	της	πα-
ραγράφου	3,	ο	διαμεσολαβητής	μπορεί	να	παραιτηθεί	εφό-
σον	δηλώσει	αδυναμία	συνέχισης	της	συμμετοχής	του,	τα	
δε	μέρη	μπορούν	να	ζητήσουν	την	παραίτησή	του	εάν	δημι-
ουργηθούν	ή	προκύψουν	υπόνοιες	μεροληψίας	ή	έλλειψης	
ουδετερότητας	και	ανεξαρτησίας	εκ	μέρους	του.	Στην	πε-
ρίπτωση	αυτή,	η	διαφορά	ανατίθεται	αμελλητί	σε	άλλο	δι-
αμεσολαβητή	σύμφωνα	με	τις	παραγράφους	1	έως	3.

5.	 Συνδιαμεσολάβηση.	 Ο	 ΕΟΔΙΔ	 μπορεί	 να	 προτείνει	 ή	 τα	
μέρη	να	ζητήσουν	ή	να	αποδεχθούν	την	ανάθεση	της	υπό-
θεσης	σε	περισσότερους	από	έναν	διαμεσολαβητές	(«συν-
διαμεσολαβητές»),	για	λόγους	που	αφορούν	ιδίως	στο	εύ-
ρος,	την	πολυπλοκότητα	ή	την	 ιδιαιτερότητα	της	υπόθε-
σης,	η	διαχείριση	της	οποίας	κρίνεται	ότι	θα	διευκολυνθεί	
με	τη	συμμετοχή	συνδιαμεσολαβητή.	Για	την	επιλογή	συν-
διαμεσολαβητή	εφαρμόζονται	αναλογικά	οι	παράγραφοι	1	
έως	4.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Διαμεσολαβητής. Ο	διαμεσολαβητής	οφείλει	να	είναι	ανε-
ξάρτητος,	ουδέτερος	και	αμερόληπτος	έναντι	των	μερών	
και	των	εκπροσώπων	τους	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	δια-
δικασίας	διαμεσολάβησης.	Διεξάγει	τη	διαμεσολάβηση,	σε	
συνεννόηση	 με	 τα	 μέρη,	 καθορίζοντας	 τους	 κανόνες	 της	
και	συντονίζοντας	τις	συζητήσεις	των	μερών.	
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Ρόλος	 του	 είναι	 να	 διευκολύνει	 με	 καλή	 πίστη	 τα	 μέρη	
στην	προσπάθεια	επίλυσης	της	διαφοράς	τους.	Περαιτέ-
ρω,	 ενδέχεται	 να	 συμμετέχει	 στην	 παρακολούθηση	 της	
υπόθεσης	μετά	την	περάτωση	της	διαδικασίας	διαμεσολά-
βησης,	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	2	του	άρθρου	11.

Ο	διαμεσολαβητής	δεν	αποφασίζει	για	την	ουσία	της	δια-
φοράς,	δεν	παρέχει	νομικές	συμβουλές	και	δεν	ευθύνεται	
για	το	περιεχόμενο	της	τελικής	συμφωνίας	επίλυσης,	για	
το	οποίο	αποκλειστική	ευθύνη	φέρουν	τα	μέρη.

2. Διαχειριστής υπόθεσης (Case Manager).	 Κάθε	 υπόθεση	
μπορεί	 να	 υποστηρίζεται	πλέον	 του	διαμεσολαβητή,	 επι-
κουρικά,	 και	 από	 διαχειριστή	 υπόθεσης	 (Case	Manager),	
κατά	την	κρίση	και	διακριτική	ευχέρεια	του	ΕΟΔΙΔ.	Ο	δι-
αχειριστής	 υπόθεσης	 είναι	 εξουσιοδοτημένος	 με	 απόφα-
ση	του	Επιστημονικού	Συμβουλίου	του	ΕΟΔΙΔ,	και	είναι	ο	
ίδιος	διαμεσολαβητής	ή	διαθέτει	αποδεδειγμένη	εμπειρία	
σε	διαδικασίες	εναλλακτικής	επίλυσης	διαφορών.	

Ρόλος	του	είναι	να	επικοινωνεί	με	τα	μέρη	και	να	τα	συν-
δράμει	πριν,	κατά	τη	διάρκεια	και	μετά	το	πέρας	της	διαμε-
σολάβησης	για	οποιοδήποτε	θέμα	αφορά	στην	αρωγή	και	
διευκόλυνση	της	διαδικασίας	διαμεσολάβησης.	Ταυτόχρο-
να,	συνεπικουρεί	τον	διαμεσολαβητή	και	φροντίζει	για	την	
ομαλή	διεξαγωγή	της	διαδικασίας.	

Εφόσον	τα	μέρη	συμφωνούν,	μπορεί	να	παρίσταται	κατά	τη	
διάρκεια	της	διαμεσολάβησης,	υπογράφοντας	τη	σχετική	
δήλωση	εμπιστευτικότητας	και	αποδοχής	του	απορρήτου.

3. Τα μέρη. Τα	 μέρη	 και	 οι	 εκπρόσωποί	 τους	 συμμετέχουν	
στη	διαδικασία	με	καλή	πίστη	και	 συνεργάζονται	 μεταξύ	
τους,	 με	 τον	 διαμεσολαβητή,	 τον	 διαχειριστή	 υπόθεσης	
και	τα	στελέχη	γραμματειακής	και	διοικητικής	υποστήρι-
ξης	του	ΕΟΔΙΔ,	με	σκοπό	την	απρόσκοπτη	διεξαγωγή	της	
διαμεσολάβησης	και,	εάν	αυτό	είναι	δυνατόν,	την	επίτευξη	
συμφωνίας.	Φροντίζουν	να	είναι	παρόντα	τα	πρόσωπα	με	
εξουσία	διάθεσης	ή	οι	νόμιμοι	αντιπρόσωποί	τους	με	εξου-
σία	υπογραφής.	

4. Οι νομικοί παραστάτες των μερών. Οι	νομικοί	παραστάτες	
των	μερών	συμμετέχουν	στη	διαδικασία	με	καλή	πίστη	και	
διάθεση	συνεργασίας	για	τη	φιλική	επίλυση	της	διαφοράς,	
συνεπικουρώντας	τους	εντολείς	τους	κατά	τη	διαδικασία	
εξεύρεσης	αμοιβαίως	επωφελούς	συμφωνίας	για	την	επί-
λυση	 της	 διαφοράς	 τους,	 ιδίως	 με	 την	 παροχή	 νομικών	
συμβουλών	κατά	τη	διάρκεια	της	διαδικασίας	και	κατά	τη	
σύνταξη	και	υπογραφή	της	τελικής	συμφωνίας	επιτυχούς	
επίλυσης.

5.	 Τρίτοι. Η	συμμετοχή	τρίτων	στη	διαδικασία	διαμεσολάβη-
σης	είναι	δυνατή	είτε	κατόπιν	πρότασης	του	διαμεσολαβη-
τή	είτε	κατόπιν	σχετικού	αιτήματος	ενός	εκ	των	μερών,	
υπό	την	προϋπόθεση	ότι	ο	διαμεσολαβητής	κρίνει	ωφέλι-
μη	τη	συμμετοχή	τους	και	όλα	τα	μέρη	συναινούν.	Σε	περί-
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πτωση	συμμετοχής	τρίτων	υπό	τις	παραπάνω	προϋποθέ-
σεις	τα	μέρη	βαρύνονται	αποκλειστικά	με	τα	όποια	έξοδα	
ή	/	και	αμοιβές	τυχόν	προκύψουν.	

Ως	τρίτοι	σε	σχέση	προς	τη	διαμεσολάβηση	θεωρούνται,	
ενδεικτικά,	 οι	 πάροχοι	 διαφόρων	 υπηρεσιών	 (ειδικοί,	
πραγματογνώμονες,	διερμηνείς	κ.ά.)	ή	πρόσωπα	τα	οποία	
μπορεί	να	συμβάλουν	αποφασιστικά	στη	δυνατότητα	εφαρ-
μογής	 των	 τελικώς	 συμφωνηθέντων,	 καθώς	 επίσης	 και	
άτομα	επιρροής	χωρίς	εξουσία	διαθέσεως	επί	του	αντικει-
μένου	της	διαφοράς.	

Κάθε	τρίτος	που	συμμετέχει	με	οποιονδήποτε	τρόπο,	ιδί-
ως	ως	πάροχος	υπηρεσιών	ή	ως	πρόσωπο	άμεσα	ή	έμμεσα	
ενδιαφερόμενο,	στη	διαδικασία	της	διαμεσολάβησης	υπο-
γράφει	δήλωση	εμπιστευτικότητας	και	τήρησης	του	απορ-
ρήτου.

6. Βοηθοί ή παρατηρητές. Στο	πλαίσιο	της	εταιρικής	κοινω-
νικής	 του	ευθύνης	ο	ΕΟΔΙΔ	παρέχει	 σε	διαμεσολαβητές,	
ιδίως	 νέους	 ή	 εκπαιδευόμενους,	 τη	 δυνατότητα	 συμμε-
τοχής	σε	διαδικασία	διαμεσολάβησης	ως	βοηθοί	του	δια-
μεσολαβητή	ή	ως	παρατηρητές.	Η	συμμετοχή	βοηθών	ή/
και	παρατηρητών	σε	μια	διαμεσολάβηση	είναι	δυνατή	μόνο	
εφόσον	τα	μέρη	συναινούν.

Όποιος	συμμετέχει	σε	διαμεσολάβηση	του	ΕΟΔΙΔ	ως	βοη-
θός	ή	παρατηρητής	υπογράφει	δήλωση	εμπιστευικότητας	
και	τήρησης	του	απορρήτου.	Μπορεί	να	συμμετάσχει	στο	
σύνολο	ή	σε	μέρος	της	διαδικασίας,	κατόπιν	συνεννόησης	
με	τον	διαμεσολαβητή	και	εφόσον	η	μερική	συμμετοχή	του	
δεν	διαταράσσει	την	πορεία	της	διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1.	 Το	πλαίσιο	της	διαμεσολάβησης	καθορίζεται	από	τον	πα-
ρόντα	Κανονισμό	και	το	Συμφωνητικό	Υπαγωγής	στη	Δια-
μεσολάβηση,	όπως	αυτό	περιγράφεται	στην	παράγραφο	2	
του	άρθρου	8.

2.	 Με	 την	 επιφύλαξη	 διατάξεων	 αναγκαστικού	 δικαίου	 της	
διαμεσολάβησης,	ο	διαμεσολαβητής	φροντίζει	για	τη	διε-
ξαγωγή	της	διαδικασίας	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	1	και	
μεριμνά	για	την	τήρηση	των	κανόνων	της	διαδικασίας,	ιδι-
αίτερα	όσον	αφορά	την	εμπιστευτικότητα	και	το	απόρρη-
το	αυτής,	καθώς	και	τις	τυχόν	προθεσμίες	ή	άλλα	διαδικα-
στικά	ή	θέματα	ουσίας.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1.	 Μόλις	ο	ΕΟΔΙΔ	λάβει	τη	δήλωση	ανάληψης	της	υπόθεσης	
από	τον	διαμεσολαβητή,	επικοινωνεί	με	τα	μέρη	και	τους	
νομικούς	παραστάτες	τους	και	ορίζει	ενημερωτική	συνά-
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ντηση	για	την	υπογραφή	συμφωνητικού	υπαγωγής	σε	δι-
αμεσολάβηση	ΕΟΔΙΔ	(«Συμφωνητικό	Υπαγωγής»).	Η	συνά-
ντηση	μπορεί	να	πραγματοποιηθεί	την	 ίδια	μέρα	της	διε-
ξαγωγής	της	διαμεσολάβησης	και	πριν	από	την	έναρξη	αυ-
τής,	κατά	την	κρίση	του	διαμεσολαβητή.

2.	 Το	Συμφωνητικό	Υπαγωγής	εξειδικεύει	τις	διατάξεις	του	
παρόντος	Κανονισμού	και	τυχόν	προηγούμενης	συμφωνίας	
των	μερών	για	την	υπαγωγή	της	υπόθεσης	σε	διαμεσολά-
βηση,	κατά	περίπτωση.	Υπογράφεται	από	τα	μέρη,	τους	πα-
ραστάτες	δικηγόρους	τους,	τον	διαμεσολαβητή,	τον	ΕΟΔΙΔ	
και	τον	διαχειριστή	υπόθεσης,	εφόσον	υπάρχει.

3.	 Η	 συνάντηση	 για	 την	 υπογραφή	 του	 Συμφωνητικού	 Υπα-
γωγής,	εάν	δεν	προκύπτουν	περιστάσεις	που	αναφέρονται	
στην	αδυναμία	των	μερών,	στη	διαδικασία	επιλογής	του	δι-
αμεσολαβητή	ή	στη	φύση	και	στο	αντικείμενο	της	υπόθε-
σης,	λαμβάνει	χώρα	εντός	δεκαπέντε	(15)	ημερών	από	τη	
λήψη	από	τον	ΕΟΔΙΔ	έγγραφης	επιβεβαίωσης	της	συναίνε-
σης	όλων	των	εμπλεκόμενων	μερών	για	υπαγωγή	της	δια-
φοράς	σε	διαμεσολάβηση.

4.	 Κατά	 την	 υπογραφή	 του	 Συμφωνητικού	 Υπαγωγής	 ο	 δια-
μεσολαβητής	δύναται	 να	ζητήσει	από	τα	μέρη	να	υποβά-
λουν,	 εντός	 της	προθεσμίας	που	καθορίζει	 ο	 διαμεσολα-
βητής	κατά	περίπτωση	σε	συνεννόηση	με	αυτά,	υπόμνημα	
διαμεσολάβησης,	 που	 περιλαμβάνει	 συνοπτική	 περιγρα-
φή	της	υπόθεσης	και	των	προς	επίλυση	θεμάτων.	Ο	διαμε-
σολαβητής	μπορεί	να	ζητήσει	από	τα	μέρη	και	τους	νομι-
κούς	παραστάτες	τους	οποιαδήποτε	διευκρίνιση	ή	επιπλέ-
ον	 έγγραφα.	 Εφόσον	 τα	 μέρη	 συναινούν,	 ο	 διαμεσολαβη-
τής	μπορεί	να	αποστείλει	το	σύνολο	ή	μέρος	του	υπομνή-
ματος	και	λοιπών	εγγράφων	της	μιας	πλευράς	στην	άλλη,	 
προς	γνώση.	

5.	 Προ	της	διεξαγωγής	της	διαμεσολάβησης,	ο	διαμεσολαβη-
τής	ελέγχει	αν	τα	μέρη	ή	οι	εκπρόσωποί	τους	διαθέτουν	
την	απαραίτητη	εξουσία	διαθέσεως.	Ιδίως	στην	περίπτω-
ση	νομικών	προσώπων	ή	ενώσεων	προσώπων	χωρίς	νομι-
κή	προσωπικότητα,	ο	διαμεσολαβητής	ζητά	από	τα	μέρη	
να	του	εγχειρίσουν	όλα	τα	απαραίτητα	νομιμοποιητικά	έγ-
γραφα,	από	τα	οποία	να	προκύπτει	η	εξουσία	εκπροσώπη-
σής	τους,	καθώς	και	ο	διορισμός	του	παραστάτη	δικηγό-
ρου,	εφόσον	συμμετέχει	στη	διαμεσολάβηση.

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1.	 Ο	 διαμεσολαβητής	 ορίζει	 την	 ημερομηνία	 διεξαγωγής	
της	 συνάντησης	 διαμεσολάβησης,	 αφού	 λάβει	 υπόψη	 τις	
προτεινόμενες	από	τα	μέρη	ημερομηνίες	και	τις	απόψεις	
τους.	Εκτός	αντίθετης	συμφωνίας	των	μερών,	και	εάν	δεν	
προκύπτουν	 περιστάσεις	 που	 αναφέρονται	 στην	 αδυνα-
μία	των	μερών	ή	στη	φύση	και	στο	αντικείμενο	της	υπόθε-
σης,	η	συνάντηση	διαμεσολάβησης	διεξάγεται	το	αργότερο	
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εντός	δέκα	(10)	ημερών	από	την	υπογραφή	του	Συμφωνη-
τικού	Υπαγωγής.

2.	 Οι	συναντήσεις	του	διαμεσολαβητή	ή/και	του	διαχειριστή	
της	υπόθεσης	με	τα	μέρη	και	τους	νομικούς	παραστάτες	
τους	μπορεί	να	είναι	κοινές	με	όλα	τα	μέρη	ή	κατ’	ιδίαν	με	
κάθε	μέρος	(caucus)	και	να	διεξάγονται	με	φυσική	παρου-
σία,	 τηλεφωνικά,	 ηλεκτρονικά,	 μέσω	 βιντεοκλήσης	 ή	 με	
όποιο	άλλο	μέσο	κρίνεται	πρόσφορο	από	τον	διαμεσολα-
βητή,	σε	συνεννόηση	με	τα	μέρη.	Κατά	τη	διάρκεια	των	συ-
ναντήσεων	αυτών	είναι	δυνατή	η	λήψη	σημειώσεων	και	η	
ανταλλαγή	εγγράφων,	τα	οποία	διέπονται	από	τους	κανό-
νες	εμπιστευτικότητας	και	απορρήτου	της	διαδικασίας.	Το	
απόρρητο	δεν	προστατεύει	τα	έγγραφα	και	πληροφορίες	
που	είναι	ούτως	ή	άλλως	προσβάσιμα	στα	μέρη	εκτός	του	
πλαισίου	της	διαμεσολάβησης.	

3.	 Ο	 διαμεσολαβητής	 δεν	 δύναται	 να	 κοινοποιεί	 στο	 έτερο	
μέρος	πληροφορίες	που	συλλέγει	κατά	τις	κατ’	ιδίαν	επα-
φές	του	με	το	ένα	μέρος,	 χωρίς	τη	σύμφωνη	γνώμη	του	
γνωστοποιούντος	τις	πληροφορίες	μέρους.	

4.	 Κατά	τη	διάρκεια	της	διαδικασίας	διαμεσολάβησης	δεν	τη-
ρούνται	πρακτικά,	εκτός	αν	τα	μέρη	αποφασίσουν	διαφορε-
τικά.

5.	 Ο	διαμεσολαβητής	δεν	δημοσιοποιεί	κρίσεις	του	είτε	επί	
του	αντικειμένου	της	διαφοράς	είτε	επί	των	απόψεων	των	
μερών,	ούτε	διατυπώνει	πρόταση	επίλυσης,	εκτός	και	αν	
τα	μέρη	συναινούν	σχετικώς.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.	 Η	διαδικασία	περατώνεται:	
α)	με	την	επίτευξη	συμφωνίας	επί	της	διαφοράς	μεταξύ	

των	μερών,	
β)	με	απόφαση	του	διαμεσολαβητή	εάν	αυτός	κρίνει	ότι	η	

συνέχισή	της	δεν	είναι	ωφέλιμη	ή	ότι	συντρέχουν	συν-
θήκες	περάτωσης	σύμφωνα	με	το	νόμο,	

γ)	 με	 την	 εθελούσια	 και	 για	 οποιοδήποτε	 λόγο	 οριστική	
αποχώρηση	ενός	από	τα	μέρη,	ή

δ)	με	τη	μη	προσέλευση	ενός	από	τα	μέρη	στην	ενημερωτι-
κή	συνάντηση	του	άρθρου	8,	εφόσον	υπήρχε	προηγού-
μενη	συμφωνία	των	μερών	για	υπαγωγή	της	διαφοράς	
σε	διαμεσολάβηση.	

2.	 Στην	περίπτωση	α΄	της	παραγράφου	1,	ο	διαμεσολαβητής	συ-
ντάσσει	 πρακτικό	 («πρακτικό	 επιτυχίας	 της	 διαμεσολάβη-
σης»),	στο	οποίο	επισυνάπτεται	η	συμφωνία	των	μερών.	Προ-
τού	υπογραφεί	η	τελική	συμφωνία,	ο	διαμεσολαβητής	φρο-
ντίζει	να	καταστήσει	σαφείς	τους	όρους	αυτής	στα	μέρη.

3.	 Στις	περιπτώσεις	β΄	έως	δ΄	της	παραγράφου	1,	ο	διαμεσο-
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λαβητής	 συντάσσει	 πρακτικό	 («πρακτικό	 αποτυχίας	 της	
διαμεσολάβησης»).	 Στην	 περίπτωση	 δ’	 της	 παραγράφου	
1,	 ο	 διαμεσολαβητής	 συμπεριλαμβάνει	 στο	 πρακτικό	 και	
μνεία	μη	προσέλευσης	του	αντίστοιχου	μέρους	στην	ενη-
μερωτική	συνάντηση	του	άρθρου	8.

4.	 Εκτός	αντίθετης	συμφωνίας	των	μερών,	ο	ΕΟΔΙΔ	κρατά-
ει	ένα	(1)	αντίγραφο	του	πρακτικού	επιτυχίας	ή	αποτυχίας	
της	διαμεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.	 Για	 διαμεσολαβήσεις	 που	 διέπονται	 από	 το	 ελληνικό	 δί-
καιο,	μετά	το	πέρας	της	διαδικασίας	και	εφόσον	ένα	του-
λάχιστον	των	μερών	το	ζητήσει,	ο	ΕΟΔΙΔ	αναλαμβάνει	την	
κατάθεση	 του	 πρακτικού	 στη	 γραμματεία	 του	 αρμόδιου	
Πρωτοδικείου.	Το	προσδιοριζόμενο	στο	Παράρτημα	Ι	του	
παρόντος	 κόστος	 κατάθεσης	 αναλαμβάνει	 το	 μέρος	 που	
ζήτησε	την	κατάθεση.

2.	 Ο	ΕΟΔΙΔ	φροντίζει	να	ενημερώνεται	από	τα	μέρη	για	την	
τήρηση	της	συμφωνίας	και	μπορεί	 να	τα	υποστηρίζει	σε	
περίπτωση	νέας	διαφοράς,	με	τη	διεξαγωγή	νέας	διαμεσο-
λάβησης	ή	με	άλλη	διαδικασία	επίλυσης	από	τις	προσφε-
ρόμενες	από	τον	ΕΟΔΙΔ,	εάν	τα	μέρη	το	επιθυμούν.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

(MED-ARB / ARB-MED)

Τα	μέρη	μπορούν	 να	υπαγάγουν	τη	διαφορά	τους	σε	συνδυα-
σμό	διαμεσολάβησης	και	διαιτησίας,	σύμφωνα	με	τα	ειδικότε-
ρα	οριζόμενα	στον	Κανονισμό	Διαιτησίας	ΕΟΔΙΔ.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.	 Ο	 διαμεσολαβητής,	 ο	 διαχειριστής	 υπόθεσης,	 τα	 μέρη,	
οι	νομικοί	τους	παραστάτες,	καθώς	και	κάθε	τρίτος	που	
τυχόν	 συμμετέχει	 στη	 διαδικασία	 διαμεσολάβησης	 υπό	
οποιαδήποτε	ιδιότητα,	δεσμεύονται	από	το	απόρρητο	και	
την	εμπιστευτικότητα	της	διαδικασίας.

2.	 Ο	διαμεσολαβητής	και	ο	διαχειριστής	υπόθεσης	δεν	εξετά-
ζονται	ως	μάρτυρες	ή	πραγματογνώμονες	σε	οποιαδήποτε	
εξωδικαστική,	προδικαστική	ή	δικαστική	διαδικασία	ούτε	
μπορούν	να	αναλάβουν	ρόλο	αντιπροσώπου,	εκπροσώπου	
ή	συμβούλου	ενός	εκ	των	μερών	σχετικά	με	την	ίδια	ή	άμε-
σα	σχετιζόμενη	διαφορά.

3.	 Τα	 στελέχη	 γραμματειακής	 και	 διοικητικής	 υποστήριξης	
του	ΕΟΔΙΔ	δεσμεύονται	από	το	απόρρητο	της	διαδικασί-
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ας	και	υποχρεούνται	 να	τηρούν	πλήρη	εμπιστευτικότητα	
ως	προς	κάθε	πληροφορία	που	έρχεται	σε	γνώση	τους	συ-
νεπεία	μιας	διαδικασίας	διαμεσολάβησης,	συμπεριλαμβα-
νομένης	και	αυτής	της	ύπαρξης	διαδικασίας	διαμεσολάβη-
σης	μεταξύ	συγκεκριμένων	προσώπων.

ΙΙΙ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

1. Προϋποθέσεις για τη συμπερίληψη στον Κατάλογο Διαμε-
σολαβητών. Στον	Κατάλογο	Διαμεσολαβητών	που	τηρείται	
από	τον	ΕΟΔΙΔ	περιλαμβάνονται,	με	απόφαση	του	Επιστη-
μονικού	Συμβουλίου	στο	πλαίσιο	της	διακριτικής	του	ευ-
χέρειας,	διαμεσολαβητές	που	διαθέτουν	την	απαιτούμενη	
επαγγελματική	πιστοποίηση	και	παρέχουν	τα	εχέγγυα	αξι-
οπιστίας	 και	 αποτελεσματικότητας	 για	 την	 παροχή	 υψη-
λού	 επιπέδου	 υπηρεσιών	 επίλυσης	 διαφορών.	 Για	 να	 πε-
ριληφθεί	 ένας	 διαμεσολαβητής	 στον	 Κατάλογο	Διαμεσο-
λαβητών	 συνεκτιμάται	 ιδίως	 η	 μετεκπαίδευση	 και	 η	 διά	
βίου	εκπαίδευση	του	ενδιαφερομένου	στο	πεδίο	των	με-
θόδων	φιλικής	επίλυσης	διαφορών,	η	εμπειρία	του	σε	υπο-
θέσεις	διαμεσολάβησης,	το	κύρος	του	στον	επαγγελματι-
κό	του	κύκλο	και	η	υψηλή	του	εξειδίκευση	σε	επιμέρους	
τομείς	 που	 σχετίζονται	 με	 διαφορές	 που	 αναλαμβάνει	 ο	 
ΕΟΔΙΔ.	 Προς	 διασφάλιση	 των	 ανωτέρω	 κριτηρίων	 ποιό-
τητας	ο	Κατάλογος	Διαμεσολαβητών	επανεξετάζεται	και	
επικαιροποιείται	άπαξ	ετησίως.

2. Διά βίου κατάρτιση. Ο	ΕΟΔΙΔ	διοργανώνει	 δραστηριότη-
τες	για	τη	διά	βίου	εκπαίδευση	και	εξειδίκευση	των	διαμε-
σολαβητών	του.	Προς	τον	σκοπό	αυτό,	μπορεί	να	συμπράτ-
τει	με	εθνικούς	και	αλλοδαπούς	φορείς.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1.	 Οι	 διαμεσολαβητές	 και	 οι	 διαχειριστές	 υπόθεσης	 του	 
ΕΟΔΙΔ	δεσμεύονται	από	τις	αρχές	δεοντολογίας	της	δια-
μεσολάβησης,	όπως	αυτές	αποτυπώνονται	στον	Ευρωπα-
ϊκό	 Κώδικα	 Δεοντολογίας	 για	 τους	 Διαμεσολαβητές	 και	
τους	εκάστοτε	ισχύοντες	αναγκαστικούς	κανόνες	της	δι-
αμεσολάβησης.

2.	 Για	 θέματα	 δεοντολογίας,	 σύγκρουσης	 συμφερόντων,	 πα-
ραίτησης	 από	 διαμεσολάβηση,	 λήξης	 συνεργασίας	 διαμε-
σολαβητή	 με	 τον	 ΕΟΔΙΔ,	 διαγραφής	 διαμεσολαβητή	 από	
τον	Κατάλογο	σε	περίπτωση	σοβαρού	πειθαρχικού	παρα-
πτώματος,	συμμόρφωσης	με	την	ελληνική	και	διεθνή	νο-
μοθεσία	 και	 τήρησης	 του	 παρόντος	 Κανονισμού	 αρμόδιο	
είναι	το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	του	ΕΟΔΙΔ.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.	 Ο	ΕΟΔΙΔ,	με	τη	συνδρομή	του	Επιστημονικού	του	Συμβου-
λίου,	καταρτίζει	στο	τέλος	κάθε	έτους	έκθεση	για	τα	πε-
πραγμένα	και	σχέδιο	για	το	επόμενο	έτος,	με	γνώμονα	την	
εξασφάλιση	της	ποιότητας	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών.

2.	 Μετά	την	περάτωση	κάθε	διαδικασίας	διαμεσολάβησης	o	
ΕΟΔΙΔ	φροντίζει	να	επικοινωνεί	με	τα	μέρη	της	διαφοράς,	
ζητώντας	τους	να	παράσχουν	πληροφορίες	για	την	ποιότη-
τα	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	στο	πλαίσιο	της	περατω-
θείσας	διαμεσολάβησης.	Κατά	την	κατάρτιση	του	ετήσιου	
σχεδίου	της	παραγράφου	1,	αξιοποιεί	τις	εν	λόγω	πληρο-
φορίες	για	τη	διασφάλιση	και	τη	διαρκή	βελτίωση	της	ποι-
ότητας	των	υπηρεσιών	του.

ΙV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΥΘΥΝΗ

1.	 Με	την	επιφύλαξη	κανόνων	του	οικείου	αναγκαστικού	δι-
καίου,	ο	διαμεσολαβητής	και	ο	διαχειριστής	υπόθεσης	ευ-
θύνονται	κατά	τη	διάρκεια	της	διαμεσολάβησης	μόνο	για	
δόλο.	

2.	 Ο	ΕΟΔΙΔ	και	οι	προστηθέντες	του	δεν	ευθύνονται	για	πράξεις	
ή	παραλείψεις	του	διαμεσολαβητή	ή	του	διαχειριστή	υπόθε-
σης	που	τελούνται	στο	πλαίσιο	των	καθηκόντων	τους.	

3.	 Σε	περίπτωση	που	ο	ΕΟΔΙΔ	κρατήσει	αντίγραφο	του	πρα-
κτικού	διαμεσολάβησης,	στο	οποίο	περιέχεται	η	συμφωνία	
των	μερών,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	10,	δεν	φέρει	ευθύνη,	αν	
κάποιο	από	τα	μέρη	δημοσιοποιήσει	το	σύνολο	ή	τμήμα	της	
εν	λόγω	συμφωνίας.	

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΜΟΙΒΕΣ, ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1.	 Οι	δαπάνες	της	διαδικασίας	διαμεσολάβησης	ΕΟΔΙΔ	περι-
λαμβάνουν	την	αμοιβή	υπηρεσιών	διαμεσολάβησης,	το	κό-
στος	 φιλοξενίας	 διεξαγωγής	 της	 διαδικασίας	 και	 λοιπά	
κόστη	υπηρεσιών	τρίτων	που	τυχόν	ανακύπτουν.	

Το	συνολικό	ύψος	των	δαπανών	της	διαδικασίας	διαμεσο-
λάβησης	υπολογίζεται	 κατά	περίπτωση	σύμφωνα	με	 την	
τιμολογιακή	πολιτική	του	ΕΟΔΙΔ,	όπως	αυτή	αποτυπώνε-
ται	 στο	 Παράρτημα	 Ι	 του	 παρόντος.	 Για	 τον	 υπολογισμό	
των	δαπανών	λαμβάνονται	υπόψη	η	διάρκεια	της	διαδικα-
σίας,	τυχόν	συμπληρωματικά	έξοδα	και	η	ομάδα	διαμεσο-
λαβητών	(Ι	ή	ΙΙ)	στην	οποία	εμπίπτει	ο	επιλεγείς	διαμεσο-
λαβητής.
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2.	 Οι	δαπάνες	της	παραγράφου	1	καταβάλλονται	από	τα	μέρη	
κατ’	ισομοιρία,	εκτός	αν	τα	μέρη	αποφασίσουν	διαφορετι-
κά,	και	δεν	εξαρτώνται	από	την	έκβαση	της	διαδικασίας.

3.	 Εάν	 στη	 διαμεσολάβηση	 συμμετέχουν	 περισσότερα	 από	
δύο	 μέρη,	 οι	 χρεώσεις	 του	 Παραρτήματος	 Ι	 δύνανται	 να	
εφαρμοστούν	μειωμένες	ανά	μέρος	κατά	το	ποσοστό	που	
συμφωνείται	κατά	περίπτωση	μεταξύ	του	ΕΟΔΙΔ	και	των	
εμπλεκομένων.

4.	 Σε	περίπτωση	συνδιαμεσολάβησης,	η	αμοιβή	για	υπηρεσί-
ες	διαμεσολάβησης	συμφωνείται	κατά	περίπτωση	μεταξύ	
του	ΕΟΔΙΔ,	των	συνδιαμεσολαβητών	και	των	μερών.

5.	 Ο	 ΕΟΔΙΔ	 αναλαμβάνει	 την	 ενημέρωση	 για	 τις	 αμοιβές	
όλων	των	εμπλεκόμενων	στη	διαμεσολάβηση	φυσικών	και	
νομικών	προσώπων	και	την	εκκαθάριση	των	ως	άνω	αμοι-
βών	σύμφωνα	με	το	Παράρτημα	Ι.	

6.	 Για	κάθε	διαμεσολάβηση	που	πραγματοποιείται	υπό	την	αι-
γίδα	του	ΕΟΔΙΔ	εφαρμόζονται	οι	ισχύουσες	κατά	την	ημε-
ρομηνία	κατάθεσης	της	αίτησης	υπαγωγής	σε	διαμεσολά-
βηση	αμοιβές	του	Παραρτήματος	Ι.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ο	παρών	Κανονισμός	τροποποιείται	με	απόφαση	του	ΔΣ	του	
ΕΟΔΙΔ,	κατόπιν	γνωμοδοτήσεων	του	Επιστημονικού	Συμβουλί-
ου	και	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας,	οι	οποίες	παρέχονται	διά	
της	διαδικασίας	που	προβλέπεται	στους	κανονισμούς	εσωτε-
ρικής	λειτουργίας	των	δύο	συμβουλίων.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η	ισχύς	του	παρόντος	Κανονισμού	αρχίζει	από	τη	18η	Οκτω-
βρίου	2017.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1. Αμοιβή για υπηρεσίες διαμεσολάβησης

1.1.	Η	αμοιβή	για	υπηρεσίες	διαμεσολάβησης	περιλαμβά-
νει	την	αμοιβή	του	διαμεσολαβητή	και	το	κόστος	γραμ-
ματειακής	και	διοικητικής	υποστήριξης	της	υπόθεσης	
από	τον	ΕΟΔΙΔ,	καθώς	επίσης	και	την	αμοιβή	του	δι-
αχειριστή	υπόθεσης,	σε	περίπτωση	που	η	συμμετοχή	
του	κρίνεται	απαραίτητη	κατά	τα	οριζόμενα	στον	Κα-
νονισμό	Διαμεσολάβησης	του	ΕΟΔΙΔ.

1.2.	Η	αμοιβή	για	τις	παρεχόμενες	υπηρεσίες	διαμεσολά-
βησης	υπολογίζεται	με	κριτήριο	την	αξία	του	αντικει-
μένου	 της	 διαφοράς,	 σύμφωνα	 με	 τους	 πίνακες	 που	
παρατίθενται	 κατωτέρω.	 Εφαρμόζονται	 κατά	 περί-
πτωση	οι	χρεώσεις	που	αντιστοιχούν	στην	ομάδα	(Ι	ή	
ΙΙ)	στην	οποία	εμπίπτει	ο	επιλεγείς	διαμεσολαβητής.

1.3.	Οι	αναγραφόμενες	χρεώσεις	αντιστοιχούν	σε	ημερή-
σια	οκτάωρη	(8)	απασχόληση	του	διαμεσολαβητή.	Για	
κάθε	 επιπλέον	 ώρα	 απασχόλησης	 του	 Διαμεσολαβη-
τή	ανά	ημέρα,	πέραν	του	οκταώρου,	η	αμοιβή	για	υπη-
ρεσίες	διαμεσολάβησης	υπολογίζεται	με	βάση	τη	γενι-
κή	ωριαία	αμοιβή,	όπως	αυτή	ορίζεται	στους	πίνακες	
χρεώσεων	κατωτέρω.

1.4. Σε	 περίπτωση	 διαφοράς	 μη	 αποτιμητής	 σε	 χρήμα,	 η	
αμοιβή	 για	 τις	 παρεχόμενες	 υπηρεσίες	 διαμεσολάβη-
σης	καθορίζεται	κατόπιν	συμφωνίας	μεταξύ	του	ΕΟΔΙΔ,	
του	διαμεσολαβητή	και	των	μερών.

2. Κόστος φιλοξενίας διεξαγωγής της διαδικασίας

2.1.	 Το	 κόστος	 φιλοξενίας	 διεξαγωγής	 της	 διαδικασίας	
(Housing	 &	 Accommodation)	 περιλαμβάνει	 τη	 χρήση	
αιθουσών	και	άλλων	χώρων	κατάλληλα	διαμορφωμέ-
νων	 για	 τη	 διεξαγωγή	 διαδικασίας	 διαμεσολάβησης,	
καθώς	επίσης	και	το	κόστος	επισιτιστικών	κατά	τη	δι-
άρκεια	της	διαδικασίας.	Επιπλέον	παροχές,	όπως	εν-
δεικτικώς	υπηρεσίες	και	εξοπλισμός	μετάφρασης	και	
διερμηνείας,	 συμφωνούνται	 κατά	 περίπτωση	 μεταξύ	
του	ΕΟΔΙΔ	και	των	συμμετεχόντων,	που	αναλαμβάνουν	
το	σχετικό	κόστος.

2.2.	Σε	περίπτωση	που	ο	αριθμός	των	συμμετεχόντων	αυ-
ξηθεί	με	τη	συμμετοχή	τρίτων	ή	επιπλέον	προσώπων	
ανά	πλευρά	της	διαφοράς	κατά	την	παράγραφο	3.1,	ο	
ΕΟΔΙΔ	 αυξάνει	 τις	 χρεώσεις	φιλοξενίας	 διεξαγωγής	
της	διαδικασίας	ανάλογα	με	τον	αριθμό	των	συμμετε-
χόντων.
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3. Εφαρμογή χρεώσεων

3.1. Υπολογισμός.	Οι	αναγραφόμενες	στους	παρακάτω	πί-
νακες	χρεώσεις	εφαρμόζονται	ανά	πλευρά	ανά	ημέρα	
διαμεσολάβησης,	σύμφωνα	με	τα	ειδικότερα	οριζόμε-
να	στο	παρόν	άρθρο.	Ως	συμμετοχή	μίας	πλευράς	σε	δι-
αμεσολάβηση	νοείται	η	συμμετοχή	του	ενδιαφερόμε-
νου	προσώπου	και	του	παραστάτη	δικηγόρου	του.	Ως	
πλήρης	ημέρα	διαμεσολάβησης	νοείται	η	οκτάωρη	(8)	
συνάντηση	 διαμεσολάβησης,	 συμπεριλαμβανομένων	
των	διαλειμμάτων.

3.2. ΦΠΑ. Οι	αναγραφόμενες	χρεώσεις	δεν	συμπεριλαμβά-
νουν	τον	φόρο	προστιθέμενης	αξίας.

3.3. Ελάχιστη χρέωση. Η	ελάχιστη	χρέωση	αντιστοιχεί	σε	
μισή	ημέρα	διαμεσολάβησης	(4	ώρες).	Σε	περίπτωση	
που	 η	 διαμεσολάβηση	 διαρκέσει	 άνω	 των	 τεσσάρων	
(4)	ωρών	και	μέχρι	τη	συμπλήρωση	πλήρους	ημέρας	
(8	ώρες)	 εφαρμόζεται	 η	 χρέωση	 που	 αντιστοιχεί	 σε	
πλήρη	ημέρα.	Το	κόστος	φιλοξενίας	διεξαγωγής	της	
διαδικασίας	καταβάλλεται	πάντα	ανά	ημέρα	διαμεσο-
λάβησης,	ανεξαρτήτως	διάρκειας.

3.4. Προκαταβολή. Το	 αργότερο	 μέχρι	 την	 προηγούμενη	
εργάσιμη	από	την	υπογραφή	του	Συμφωνητικού	Υπα-
γωγής	 τα	 μέρη	 προκαταβάλλουν	 στον	 ΕΟΔΙΔ	 το	 κό-
στος	φιλοξενίας	διεξαγωγής	της	διαδικασίας	για	μία	
ημέρα	 διαμεσολάβησης	 και	 τουλάχιστον	 το	 50%	 της	
χρέωσης	για	ημερήσια	παροχή	υπηρεσιών	διαμεσολά-
βησης	μέχρι	οκτώ	(8)	ώρες.

3.5.	Πολιτική ακύρωσης. Σε	περίπτωση	ακύρωσης	της	δι-
αμεσολάβησης:	

α.	Μέχρι	πέντε	 (5)	εργάσιμες	ημέρες	πριν	την	καθο-
ρισμένη	ημερομηνία	διεξαγωγής	της,	τα	μέρη	δεν	
επιβαρύνονται	με	καμία	χρέωση.	Τυχόν	καταβλη-
θείσα	προκαταβολή	επιστρέφεται.	

β.	Μέχρι	τέσσερις	(4)	εργάσιμες	ημέρες	πριν	την	κα-
θορισμένη	 ημερομηνία	 διεξαγωγής	 της,	 τα	 μέρη	
επιβαρύνονται	με	το	κόστος	φιλοξενίας	διεξαγω-
γής	της	διαδικασίας	για	μία	ημέρα	διαμεσολάβη-
σης.	Τυχόν	υπερβάλλον	ποσό	από	την	καταβληθεί-
σα	προκαταβολή	επιστρέφεται.

γ.	 Από	 τρεις	 (3)	 εργάσιμες	 ημέρες	 πριν	 την	 καθορι-
σμένη	ημερομηνία	διεξαγωγής	της	διαμεσολάβη-
σης	έως	και	κατά	την	καθορισμένη	ημερομηνία	δι-
εξαγωγής	της,	τα	μέρη	επιβαρύνονται	με	το	σύνο-
λο	της	προβλεπόμενης	ελάχιστης	χρέωσης	και	η	
καταβληθείσα	προκαταβολή	δεν	επιστρέφεται.
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*	Η	διάκριση	μεταξύ	της	ομάδας	 Ι	και	 ΙΙ	αφορά	στην	επαγγελματική	πείρα	και	
εξειδίκευση	των	διαμεσολαβητών	στο	οικείο	αντικείμενο.	Οι	διαμεσολαβητές	
του	 Καταλόγου	 Διαμεσολαβητών	 ΕΟΔΙΔ	 επιλέγουν	 ελεύθερα	 κατά	 την	 κρίση	
τους	σε	ποια	εκ	των	δύο	ομάδων	διαμεσολαβητών	επιθυμούν	να	ενταχθούν.

Άλλες χρεώσεις

Αμοιβή διαχειριστή υπόθεσης  
(για διαμεσολαβήσεις που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις  
του ΕΟΔΙΔ βάσει άλλων κανόνων διαμεσολάβησης)

125,00 €  
ανά ημέρα απασχόλησης

Κατάθεση πρακτικού στο αρμόδιο δικαστήριο 115,00 €

Αξία αντικειμένου 
της διαφοράς

(σε Ευρώ)

Yπηρεσίες Διαμεσολάβησης 
(χρέωση ανά πλευρά ανά ημέρα)

Ηousing & 
Accommo- 

dation

(χρέωση  
ανά πλευρά  
ανά ημέρα)

ΟΜΑΔΑ  
ΔΙΑΜΕΣΟ-

ΛΑΒΗΤΩΝ Ι*

ΟΜΑΔΑ  
ΔΙΑΜΕΣΟ-

ΛΑΒΗΤΩΝ II*

0	-	5.000 Δεν	εφαρμόζεται 					200,00	€	

165	€

 

5.001	-	20.000 					600,00	€	 					300,00	€	

20.001	-	50.000 					700,00	€	 					350,00	€	

50.001	-	100.000 		1.000,00	€	 					500,00	€	

100.001	-	200.000 		1.200,00	€	 					600,00	€	

200.001	-	300.000 		1.400,00	€	 					700,00	€	

300.001	-	400.000 		1.600,00	€	 					800,00	€	

400.001	-	500.000 		1.900,00	€	 					950,00	€	

500.001	-	600.000 		2.200,00	€	 		1.100,00	€	

600.001	-	700.000 		2.500,00	€	 		1.250,00	€	

700.001	-	800.000 		2.800,00	€	 		1.400,00	€	

800.001	-	900.000 		3.160,00	€	 		1.580,00	€	

900.001	-	1.000.000 		3.300,00	€	 		1.650,00	€	

1.000.001	-	3.000.000 		4.440,00	€	 		2.220,00	€	

3.000.001	-	5.000.000 		5.600,00	€	 		2.800,00	€	

5.000.001	< Καθορίζεται	κατόπιν	συμφωνίας

Μόνο	για	υπογραφή	
πρακτικού

Δεν	εφαρμόζεται 					140,00	€	 -

Ωριαία	χρέωση	πέραν	
του	8ώρου	

(χρέωση	ανά	πλευρά)

160	€	ανά	ώρα	
απασχόλησης

80	€	ανά	ώρα	
απασχόλησης

-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΟΔΙΔ

«Τα	συμβαλλόμενα	μέρη	συμφωνούν	ότι	όλες	οι	διαφορές	που	

απορρέουν	από	ή	σχετίζονται	με	την	παρούσα	σύμβαση	υπάγο-

νται	προς	επίλυση	σε	διαμεσολάβηση	σύμφωνα	με	τον	Κανο-

νισμό	Διαμεσολάβησης	του	Ευρωπαϊκού	Οργανισμού	Διαμεσο-

λάβησης	και	Διαιτησίας	(ΕΟΔΙΔ).	Τα	μέρη	ορίζουν	ως	γλώσσα	

της	διαμεσολάβησης	την	……………………	 .	Η	παρούσα	συμφωνία	

περί	διαμεσολάβησης	θα	συνεχίσει	να	βρίσκεται	σε	ισχύ	ανε-

ξάρτητα	από	το	κύρος	της	παρούσας	και	έως	ότου	όλες	οι	ως	

άνω	διαφορές	διευθετηθούν	οριστικά.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΔΙΔ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ

1.	 Ο	 ΕΟΔΙΔ,	ως	Οργανισμός	 που	 αναλαμβάνει	 τη	 διοργάνω-
ση	διαμεσολαβήσεων	και	διαιτησιών,	συνεπικουρείται	στο	
έργο	 του	 από	 Επιστημονικό	 Συμβούλιο,	 που	 απαρτίζεται	
από	διακεκριμένους	επιστήμονες	και	έμπειρους	επαγγελ-
ματίες	με	εξειδίκευση	στις	μεθόδους	εξωδικαστικής	επί-
λυσης	διαφορών.	Το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	λειτουργεί	
ως	ανεξάρτητο	όργανο	και	διασφαλίζει	την	ποιότητα	των	
παρεχόμενων	υπηρεσιών	στο	πλαίσιο	των	αρμοδιοτήτων	
του.

2.	 Ο	παρών	Κανονισμός	διέπει	τη	συγκρότηση	και	λειτουργία	
του	Επιστημονικού	Συμβουλίου	του	ΕΟΔΙΔ	(«Επιστημονικό	
Συμβούλιο»).

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1.	 Το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	απαρτίζεται	από	πέντε	(5)	τα-
κτικά	και	δύο	(2)	αναπληρωματικά	μέλη,	που	διορίζονται	
για	θητεία	τριών	(3)	ετών	με	απόφαση	κοινής	συνόδου	του	
Επιστημονικού	 Συμβουλίου	 και	 της	Ολομελείας	 του	 Συμ-
βουλίου	Διαιτησίας.	Η	απόφαση	λαμβάνεται	με	αυξημένη	
πλειοψηφία	των	3/5	του	αθροίσματος	των	μελών	των	δύο	
Συμβουλίων.	Με	την	ίδια	απόφαση	ορίζονται	ο	Πρόεδρος	
και	 ο	Αντιπρόεδρος	 του	Συμβουλίου	Διαιτησίας.	Η	σύνο-
δος	έχει	απαρτία	όταν	παρίστανται	τουλάχιστον	δεκατρία	
(13)	μέλη.

2.	 Τη	σύνοδο	των	Συμβουλίων	συγκαλεί	ο	Πρόεδρος	του	Επι-
στημονικού	 Συμβουλίου.	 Η	 σύνοδος	 πραγματοποιείται	
εντός	του	δ’	τριμήνου	του	τελευταίου	έτους	της	θητείας	
του	Επιστημονικού	Συμβουλίου.	Τα	νέα	μέλη	του	Επιστημο-
νικού	Συμβουλίου	εκλέγονται	μεταξύ	υποψηφίων	από	λί-
στα	που	υποβάλλεται	από	το	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	στο	Επιστημο-
νικό	Συμβούλιο	και	στο	Συμβούλιο	Διαιτησίας	εντός	του	γ’	
τριμήνου	του	ίδιου	έτους.

3.	 Η	θητεία	κάθε	μέλους	του	Επιστημονικού	Συμβουλίου	μπο-
ρεί	να	παραταθεί	έως	δύο	φορές.

4.	 Σε	περίπτωση	πρόωρης	κένωσης	θέσης	μέλους	του	Επι-
στημονικού	 Συμβουλίου,	 ο	 Πρόεδρος	 αυτού	 συγκαλεί	 τη	
σύνοδο	της	παραγράφου	1	εντός	δεκαπέντε	(15)	ημερών	
από	την	ημέρα	που	έλαβε	γνώση,	προκειμένου	να	πληρω-
θεί	η	θέση	με	τη	διαδικασία	των	παραγράφων	1	και	2.

5.	 Η	συμμετοχή	σε	αντίστοιχα	συμβούλια,	 επιτροπές	και	εν	
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γένει	όργανα	άλλων	οργανισμών	διαμεσολάβησης	και	διαι-
τησίας	ή	σε	πολιτειακά	όργανα	ή	αρχές	δεν	αποτελεί	κώ-
λυμα	για	τη	συμμετοχή	στο	Επιστημονικό	Συμβούλιο.

6.	 Το	 Επιστημονικό	 Συμβούλιο	 συγκροτείται	 έγκυρα	 από	
τη	στιγμή	που	όλα	τα	μέλη	του	αποδεχτούν	τον	διορισμό	
τους.		

7.	 Η	πρώτη	σύνθεση	του	Επιστημονικού	Συμβουλίου	καθορί-
ζεται	με	απόφαση	του	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	κατά	την	έγκριση	του	
παρόντος	Κανονισμού	και	με	θητεία	τριών	(3)	ετών,	για	τη	
συμπλήρωση	 των	 οποίων	 δεν	 συνυπολογίζεται	 το	 έτος	
κατά	το	οποίο	δημοσιεύεται	η	σχετική	απόφαση	του	ΔΣ.	
Με	την	ίδια	απόφαση	ορίζονται	ο	Πρόεδρος	και	ο	Αντιπρό-
εδρος	της	πρώτης	σύνθεσης	του	Επιστημονικού	Συμβουλί-
ου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.	 Με	απόφαση	του	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	ανατίθενται	σε	ένα	ή	πε-
ρισσότερα	στελέχη	του	Οργανισμού	καθήκοντα	Γραμματέα	
του	Επιστημονικού	Συμβουλίου.

2.	 Ο	Γραμματέας	είναι	 αρμόδιος	 για	 την	 τήρηση	πρακτικών	
των	συνεδριάσεων	του	Επιστημονικού	Συμβουλίου.	Μερι-
μνά	για	την	ενημέρωση	του	Προέδρου	κάθε	φορά	που	συ-
ντρέχει	περίπτωση	συνεδρίασης	του	Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το	 Επιστημονικό	 Συμβούλιο	 έχει	 τις	 κάτωθι	 περιοριστικώς	
απαριθμούμενες	αρμοδιότητες	που	ρητά	ορίζονται	στον	παρό-
ντα	Κανονισμό:

(α)	Αποφασίζει	για	τη	συμπερίληψη	διαμεσολαβητών	στον	Κα-
τάλογο	Διαμεσολαβητών	ΕΟΔΙΔ	και	 τη	διαγραφή	διαμεσολα-
βητών	από	αυτόν,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	6	του	παρόντος,	κα-
θώς	επίσης	για	θέματα	δεοντολογίας,	σύγκρουσης	συμφερό-
ντων,	 παραίτησης	 από	 διαμεσολάβηση	 και	 λήξης	 συνεργασί-
ας	διαμεσολαβητή	με	 τον	ΕΟΔΙΔ.	Οι	 διατάξεις	 του	προηγού-
μενου	εδαφίου	εφαρμόζονται	αναλόγως	αναφορικά	με	τη	συ-
νεργασία	του	ΕΟΔΙΔ	με	πρόσωπα	που	αναλαμβάνουν	τον	ρόλο	
διαχειριστή	υπόθεσης	βάσει	του	Κανονισμού	Διαμεσολάβησης	
ΕΟΔΙΔ.

(β)	Αποφασίζει	για	τη	συμπερίληψη	διαιτητών	στον	Κατάλογο	
Διαιτητών	ΕΟΔΙΔ	και	τη	διαγραφή	διαιτητών	από	αυτόν,	σύμ-
φωνα	με	το	άρθρο	7	του	παρόντος,	καθώς	επίσης	για	θέματα	
λήξης	συνεργασίας	διαιτητή	με	τον	ΕΟΔΙΔ.	

(γ)	Με	την	επιφύλαξη	των	ζητημάτων	που	εμπίπτουν	στην	αρ-
μοδιότητα	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας,	επιλύει	ζητήματα,	ιδί-
ως	δεοντολογικής	φύσεως,	που	προκύπτουν	από	την	επεξερ-
γασία	ιδιαίτερα	περίπλοκων	υποθέσεων.
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(δ)	Γνωμοδοτεί,	όταν	του	ζητηθεί	από	το	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ,	από	
τον	διαμεσολαβητή	ή	και	αυτεπαγγέλτως,	για	κάθε	θέμα	που	
άπτεται	της	ερμηνείας	του	Κανονισμού	Διαμεσολάβησης.

(ε)	Αποφαίνεται	επί	ζητημάτων	που	αφορούν	τη	συμμόρφωση	
με	τα	διεθνή	standards	λειτουργίας	των	αναγνωρισμένων	διε-
θνώς	κέντρων	διαμεσολάβησης	και	διαιτησίας,	την	ελληνική	
και	διεθνή	νομοθεσία	και	τους	Κανονισμούς	Διαμεσολάβησης	
και	Διαιτησίας	του	ΕΟΔΙΔ.

(στ)	 Υποβάλλει	 προτάσεις	 νομοθετικής	 πολιτικής	 προς	 την	
πολιτειακή	ηγεσία.	

(ζ)	Συνεπικουρεί	το	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	για	την	κατάρτιση	σχεδίου	
για	την	εξασφάλιση	της	ποιότητας	των	παρεχόμενων	από	τον	
ΕΟΔΙΔ	υπηρεσιών,	κατά	το	άρθρο	16	του	Κανονισμού	Διαμεσο-
λάβησης	ΕΟΔΙΔ.	Στο	πλαίσιο	αυτό	δύναται	να	υποβάλλει	προ-
τάσεις	προς	το	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	σχετικά	με	τη	διαρκή	αναβάθ-
μιση	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών,	τη	δημιουργία	εκπαιδευτι-
κών	και	άλλων	διεθνών	συνεργασιών	και	την	ανάληψη	δράσε-
ων	εταιρικής	κοινωνικής	ευθύνης.

(η)	Λαμβάνει	αποφάσεις	για	την	άνευ	κόστους	(pro	bono)	παρο-
χή	υπηρεσιών	από	τον	ΕΟΔΙΔ.	

(θ)	Υποβάλλει	προτάσεις	στο	ΔΣ	του	ΕΟΔΙΔ	για	την	τροποποί-
ηση	του	Κανονισμού	Διαμεσολάβησης,	του	Κανονισμού	Διαιτη-
σίας,	του	παρόντος	Κανονισμού	και	του	Κανονισμού	Εσωτερι-
κής	Λειτουργίας	του	Συμβουλίου	Διαιτησίας	και	γνωμοδοτεί	
όταν	του	ζητηθεί	από	το	ΔΣ	επί	προτεινόμενων	τροποποιήσε-
ων	των	ίδιων	κανονισμών.

(ι)	Αποφασίζει	 σε	 κοινή	 σύνοδο	με	 το	Συμβούλιο	Διαιτησίας	
την	ανανέωση	της	σύνθεσής	του	ή	της	σύνθεσης	του	Συμβου-
λίου	Διαιτησίας	κατά	τη	λήξη	της	θητείας	του	οικείου	Συμβου-
λίου	ή	όποτε	συντρέχει	περίπτωση	αντικατάστασης	μέλους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.	 Το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	συνεδριάζει	όποτε	προκύπτει	
θέμα	που	άπτεται	της	αρμοδιότητάς	του	και	σε	κάθε	πε-
ρίπτωση	 τουλάχιστον	 μία	 φορά	 ετησίως.	 Σε	 περίπτωση	
κωλύματος	τακτικού	μέλους,	στη	συνεδρίαση	και	τη	λήψη	
αποφάσεων	συμμετέχει	αναπληρωματικό	μέλος.	

2.	 Το	Επιστημονικό	Συμβούλιο	βρίσκεται	σε	απαρτία	και	συ-
νεδριάζει	έγκυρα	εφόσον	είναι	παρόντα	αυτοπροσώπως	ή	
αντιπροσωπεύονται	σε	αυτό	τουλάχιστον	τρία	(3)	μέλη.	

3.	 Όποιος	 ορισθεί	 σε	 συγκεκριμένη	 υπόθεση	 διαμεσολαβη-
τής,	διαιτητής	ή	ουδέτερος	εμπειρογνώμων	κωλύεται	να	
ασκήσει	καθήκοντα	μέλους	του	Επιστημονικού	Συμβουλί-
ου	σε	θέμα	που	αφορά	την	εν	λόγω	υπόθεση.	

4.	 Κωλύεται,	περαιτέρω,	όποιος	έχει	προσωπική	ή	επαγγελ-
ματική	σχέση	με	τα	μέρη	που	μπορεί	να	επηρεάσει	ή	να	δώ-
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σει	την	εντύπωση	ότι	επηρεάζει	την	ανεξαρτησία	και	αμε-
ροληψία	 του,	 ή	 εξαρτά	 οποιοδήποτε	 οικονομικό	 ή	 άλλο	
συμφέρον,	άμεσο	ή	έμμεσο,	από	την	έκβαση	της	υπό	κρίση	
διαφοράς.	Στην	περίπτωση	αυτή,	το	Επιστημονικό	Συμβού-
λιο	με	τη	συμμετοχή	αναπληρωματικού	μέλους	εις	αντικα-
τάσταση	του	πιθανώς	κωλυομένου	αποφασίζει	σχετικά	με	
το	εάν	συντρέχει	λόγος	εξαίρεσης	του	εν	λόγω	προσώπου	
από	τις	εργασίες	του	Συμβουλίου.

5.	 Οι	συνεδριάσεις	του	Επιστημονικού	Συμβουλίου	δύνανται	
να	διενεργούνται	και	με	τηλεδιάσκεψη,	με	τη	χρήση	κατάλ-
ληλων	τεχνολογικών	μέσων.

6.	 Οι	 αποφάσεις	 λαμβάνονται	 με	 απόλυτη	 πλειοψηφία	 των	
μελών.	Σε	περίπτωση	ισοψηφίας	υπερισχύει	η	άποψη	του	
Προέδρου.	Για	τις	αποφάσεις	του	Επιστημονικού	Συμβου-
λίου	τηρούνται	πρακτικά	με	επιμέλεια	του	Γραμματέα	αυ-
τού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

1.	 Στον	Κατάλογο	Διαμεσολαβητών	μπορούν	να	περιληφθούν	
Διαμεσολαβητές	που	πληρούν	τις	προϋποθέσεις	που	ορί-
ζονται	στο	άρθρο	14	του	Κανονισμού	Διαμεσολάβησης	ΕΟ-
ΔΙΔ.

2.	 Μετά	την	πάροδο	ενός	έτους	από	την	ημερομηνία	κατάρ-
τισης	του	πρώτου	Καταλόγου	Διαμεσολαβητών,	το	Επιστη-
μονικό	Συμβούλιο	του	ΕΟΔΙΔ	επικαιροποιεί	τον	Κατάλογο	
άπαξ	ετησίως,	προβαίνοντας	στη	διαγραφή	διαμεσολαβη-
τών	ή/και	στην	εγγραφή	νέων,	προκειμένου	ο	Κατάλογος	
να	ανταποκρίνεται	πάντα	στις	προϋποθέσεις	του	Κανονι-
σμού	 Διαμεσολάβησης	 ΕΟΔΙΔ.	 Στο	 πλαίσιο	 αυτό,	 το	 Επι-
στημονικό	Συμβούλιο	εξετάζει	τις	αιτήσεις	συμπερίληψης	
διαμεσολαβητή	στον	Κατάλογο	που	έχουν	 τυχόν	υποβλη-
θεί	κατά	το	οικείο	έτος.	Δύναται	να	ζητεί	από	τους	ενδια-
φερομένους	συμπληρωματικά	στοιχεία	και	να	ορίζει	συνά-
ντηση	με	αυτούς.

3.	 Η	συμπερίληψη	διαμεσολαβητή	στον	Κατάλογο	εναπόκει-
ται	στη	διακριτική	ευχέρεια	του	Επιστημονικού	Συμβουλί-
ου.	Το	Συμβούλιο	αποφαίνεται	σχετικώς	οριστικά,	με	αιτι-
ολογημένη	απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

1.	 Στον	Κατάλογο	Διαιτητών	μπορούν	να	περιληφθούν	Διαι-
τητές	που	πληρούν	τουλάχιστον	μία	από	τις	εξής	προϋπο-
θέσεις:

(α)	Είναι	συνταξιοδοτηθέντες	δικαστικοί	λειτουργοί,	που	
αφυπηρέτησαν	 με	 τον	 βαθμό	 του	 Προέδρου	 Εφετών	
τουλάχιστον.
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(β)	Είναι	μέλη	ΔΕΠ	ελληνικού	ή	αλλοδαπού	Πανεπιστημί-
ου,	που	κατέχουν	τουλάχιστον	τη	βαθμίδα	του	Αναπλη-
ρωτή	Καθηγητή.

(γ)	Είναι	δικηγόροι	παρ’	Αρείω	Πάγω	ή/και	δικηγόροι	αλ-
λοδαπού	δικηγορικού	συλλόγου	με	τουλάχιστον	10ετή	
εμπειρία.

(δ)	Έχουν	εκπονήσει	διδακτορική	διατριβή	ή/και	δημοσι-
εύσει	σημαντικό	επιστημονικό	έργο	για	θέματα	διαιτη-
σίας.

(ε)	Είναι	επαγγελματίες	κλάδων	πλην	του	νομικού,	όπως	
όλως	 ενδεικτικώς	 μηχανικοί,	 ναυπηγοί,	 ασφαλιστές	
κ.ά.,	με	υψηλή	εξειδίκευση	και	εμπειρία	στην	επίλυση	
διαφορών	στον	οικείο	κλάδο.

2.	 Για	 τη	 συμπερίληψη	 στον	 Κατάλογο	 Διαιτησίας	 συνεκτι-
μάται	ιδίως	η	πρότερη	εμπειρία	των	ενδιαφερομένων	σε	
υποθέσεις	διαιτησίας.

3.	 Οι	παράγραφοι	2	και	3	του	άρθρου	6	εφαρμόζονται	αναλό-
γως.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

To	Επιστημονικό	Συμβούλιο	δρα	με	γνώμονα	τη	διαφάνεια,	την	
αξιοκρατία	και	τη	διασφάλιση	της	ποιότητας	και	της	επιστη-
μονικής	αρτιότητας	των	παρεχόμενων	από	τον	ΕΟΔΙΔ	υπηρε-
σιών.	

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο	παρών	Κανονισμός	 αναθεωρείται	 με	 απόφαση	 του	ΔΣ	 του	
ΕΟΔΙΔ,	η	οποία	λαμβάνεται	αφού	ληφθούν	υπόψη	οι	σχετικές	
γνωμοδοτήσεις	 του	 Επιστημονικού	 Συμβουλίου	 και	 του	 Συμ-
βουλίου	Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η	ισχύς	του	παρόντος	Κανονισμού	αρχίζει	από	τη	18η	Οκτω-
βρίου	2017.



Υπόδειγμα  
συμφωνητικού υπαγωγής 

σε Διαμεσολάβηση
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Συμφωνητικό υπαγωγής  
σε Διαμεσολάβηση ΕΟΔΙΔ 

Στην	Αθήνα	σήμερα	την	……………	του	έτους	201…	μεταξύ	των	
συμβαλλομένων:

α)	 Αφενός	 της	 εταιρείας	 με	 την	 επωνυμία	 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ	 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ	&	ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ	 (ΕΟΔΙΔ)	ΑΕ»,	
με	έδρα	στον	Δήμο	Αθηναίων,	στην	οδό	Μαυρομιχάλη	αρ.	23,	
ΤΚ	106	80,	με	ΑΦΜ	………………	,	ΔΟΥ	………………,	όπως	εκπροσω-
πείται	 νόμιμα	 από	 τον	 κ.	 ………………………………………	 (στο	 εξής:	 
«ΕΟΔΙΔ»	 και	 «Οργανισμός	Διαμεσολάβησης»),	 τ…	Διαμεσολα-
βητ…	…………………………………………………,	[καθώς	και	τ…	Διαχειριστή	
υπόθεσης	………………………………………]	και

β)	αφετέρου	του	……………	και	του	……………	(στο	εξής:	«τα	Μέρη»),	
καθώς	και	των	……………	και	……………	(στο	εξής:	«οι	Παραστάτες	
Δικηγόροι»)

Συμφωνούνται	και	γίνονται	αποδεκτά	τα	εξής:

1.	ΥΠΑΓΩΓΗ	ΣΕ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ	

Την	…/…/……	 τα	Μέρη	 επιβεβαίωσαν	 στον	 ΕΟΔΙΔ	 τη	 συναίνε-
σή	τους	να	υπάγουν	σε	διαμεσολάβηση	διεξαγόμενη	βάσει	του	
..................	δικαίου	[ελληνικό	ή	άλλο	δίκαιο]	τη	διαφορά	τους	(στο	
εξής:	«η	Διαφορά»),	όπως	αυτή	εξειδικεύεται	στο	Παράρτημα	
Ι	του	παρόντος.	Για	τον	σκοπό	αυτό,	ο	ΕΟΔΙΔ	αναθέτει	την	υπό-
θεση	στον	Διαμεσολαβητή	που	επέλεξαν	τα	μέρη,	από	τους	συ-
μπεριλαμβανομένους	στον	Κατάλογο	Διαμεσολαβητών	ΕΟΔΙΔ,	
και	αναλαμβάνει	τη	γραμματειακή	και	διοικητική	υποστήριξη	
της	διαδικασίας.	

2.	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ	ΕΟΔΙΔ

Τα	Μέρη	δηλώνουν	ότι	έλαβαν	γνώση	του	Κανονισμού	Διαμε-
σολάβησης	ΕΟΔΙΔ,	ο	οποίος	αποτελεί	αναπόσπαστο	τμήμα	του	
παρόντος	και	ρυθμίζει	κάθε	θέμα	που	δεν	ρυθμίζεται	ειδικό-
τερα	από	τους	όρους	του	παρόντος.	

3.	ΑΝΑΘΕΣΗ	ΥΠΟΘΕΣΗΣ	ΣΕ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Τα	 Μέρη	 συμφωνούν	 να	 ανατεθεί	 η	 διαφορά	 στ…	 Διαμεσο-
λαβ………	 κ/κα	………………………………………	…………………	 (στο	 εξής:	 «ο	
Διαμεσολαβητής»).	

4.	ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ	ΚΑΙ	ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

Ο	Διαμεσολαβητής	βεβαιώνει	ότι	είναι	σε	θέση	να	διεξάγει	τη	
διαμεσολάβηση	με	πλήρη	ανεξαρτησία.

Τα	Μέρη,	αφού	ενημερώθηκαν	για	τυχόν	περιστάσεις	οι	οποί-
ες	ενδέχεται	να	επηρεάσουν	ή	να	δώσουν	την	εντύπωση	ότι	
επηρεάζουν	την	ανεξαρτησία	του	Διαμεσολαβητή,	καθώς	και	
για	 τυχόν	σύγκρουση	συμφερόντων,	 αποδέχονται	 ανεπιφύλα-
κτα	την	ανάθεση	της	διαδικασίας	διαμεσολάβησης	σε	αυτόν.



29

Συμφ
ω

νητικό Υπαγω
γής

5.	ΓΛΩΣΣΑ	ΚΑΙ	ΤΟΠΟΣ	ΤΗΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.	ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ.	ΕΝΑΡ-
ΞΗ	ΤΗΣ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Τα	Μέρη	συμφωνούν	ότι	η	διαδικασία	διαμεσολάβησης	θα	λά-
βει	χώρα	στην	………………	γλώσσα.	Ως	τόπος	διεξαγωγής	των	συ-
ναντήσεων	και	της	διαμεσολάβησης	ορίζεται	η	έδρα	του	ΕΟ-
ΔΙΔ,	και	ως	χρόνος	διεξαγωγής	της	διαμεσολάβησης	ορίζεται	
η	…/…/	20……,	με	ώρα	έναρξης	την	………	.

6.	ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ	ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Προ	της	έναρξης	της	διαμεσολάβησης,	τα	Μέρη	και	οι	Παρα-
στάτες	Δικηγόροι	τους	προσκομίζουν	τα	απαραίτητα	νομιμο-
ποιητικά	 έγγραφα	 [,	 καθώς	 και	 τα	 γραμμάτια	 προείσπραξης	
των	αντίστοιχων	Δικηγορικών	Συλλόγων].

7.	ΕΞΟΥΣΙΑ	ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

Τα	Μέρη	δηλώνουν	ότι	έχουν	εξουσία	διαθέσεως	επί	του	αντι-
κειμένου	της	Διαφοράς	και	για	τον	λόγο	αυτό	μπορούν	να	υπο-
γράψουν	το	παρόν	συμφωνητικό,	καθώς	και	το	συμφωνητικό	
επίλυσής	της,	που	ήθελε	προκύψει	κατά	το	πέρας	της	διαδικα-
σίας	της	διαμεσολάβησης.

8.	ΣΤΑΔΙΟ	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Τα	Μέρη	υποχρεούνται	να	υποβάλουν	στον	Διαμεσολαβητή,	το	
αργότερο	μέχρι	…/…/……	το	υπόμνημα	διαμεσολάβησης	και	τυ-
χόν	συμπληρωματικά	έγγραφα.

9.	ΚΑΝΟΝΕΣ	ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Τα	Μέρη	δηλώνουν	ότι	έχουν	ενημερωθεί	πλήρως	από	τον	Δι-
αμεσολαβητή,	 καθώς	 και	 από	 τους	 Παραστάτες	 Δικηγόρους	
τους,	ως	προς	τις	αρχές	και	τους	κανόνες	της	διαμεσολάβη-
σης,	τα	οποία	αποδέχονται	ανεπιφύλακτα.

Ειδικότερα	δηλώνουν	ότι:

i.	Συμμετέχουν	εκουσίως	και	με	καλή	πίστη	στη	διαδικασία	δι-
αμεσολάβησης	 και	 δύνανται	 ελεύθερα	 να	 αποχωρήσουν	 από	
αυτή,	γνωστοποιώντας	το	στον	Διαμεσολαβητή.	

ii.	 Δεσμεύονται	 να	 τηρήσουν	 την	 εμπιστευτικότητα	 και	 το	
απόρρητο	της	διαδικασίας,	να	απέχουν	από	κάθε	δήλωση	προς	
τρίτους	περί	υπαγωγής	της	διαφοράς	τους	στη	Διαμεσολάβη-
ση	και	να	τηρήσουν	απόρρητο	το	περιεχόμενο	των	συζητήσε-
ων,	καθώς	και	το	περιεχόμενο	της	συμφωνίας	στην	οποία	τυ-
χόν	θα	καταλήξουν	κατά	τη	διαμεσολάβηση,	εκτός	αν	η	γνω-
στοποίηση	 του	 περιεχομένου	 της	 εν	 λόγω	 συμφωνίας	 είναι	
απαραίτητη	για	την	εκτέλεση	αυτής	ή	εάν	τα	μέρη	συμφωνή-
σουν	διαφορετικά.	Το	απόρρητο	δεν	προστατεύει	έγγραφα	και	
πληροφορίες	που	ήταν	ούτως	ή	άλλως	προσβάσιμα	στα	μέρη	
εκτός	του	πλαισίου	της	Διαμεσολάβησης.

iii.	Ο	Διαμεσολαβητής	δύναται	να	περατώσει	τη	διαμεσολάβη-
ση	εφόσον	επέρχεται	διευθέτηση	της	διαφοράς	η	οποία,	κατά	
την	κρίση	του,	φαίνεται	μη	εφαρμόσιμη	ή	παράνομη.
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iv.	Μετά	το	πέρας	της	διαδικασίας	διαμεσολάβησης	συντάσσε-
ται	πρακτικό,	το	οποίο	υπογράφεται	από	τον	Διαμεσολαβητή	
και,	κατά	περίπτωση,	από	τα	Μέρη	και	τους	Παραστάτες	Δι-
κηγόρους.	Το	πρωτότυπο	αυτού	κατατίθεται,	εφόσον	ένα	του-
λάχιστον	των	μερών	το	ζητήσει,	με	επιμέλεια	του	ΕΟΔΙΔ	στη	
γραμματεία	του	Μονομελούς	Πρωτοδικείου	Αθηνών,	αφού	τα	
Μέρη	καταβάλλουν	το	σχετικό	κόστος,	το	οποίο	ανέρχεται	στο	
ποσό	των	………	(….)	ευρώ.	

10.	ΣΥΜΦΩΝΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗΣ	ΤΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Συμφωνία	επίλυσης	της	διαφοράς,	που	προκύπτει	στο	πλαίσιο	
της	διαδικασίας	διαμεσολάβησης,	υπογράφεται	από	τα	Μέρη	
μόνο	εφόσον:

i.	Τα	Μέρη	συμφωνήσουν	ρητά	ότι	η	ως	άνω	συμφωνία	είναι	
προϊόν	γνώσης	και	εμπεριστατωμένης	συναίνεσης	όλων	των	
μερών.

ii.	Οι	Παραστάτες	Δικηγόροι	εξετάσουν	τη	συμφωνία,	προς	δι-
ασφάλιση	των	συμφερόντων	των	εντολέων	τους.

iii.	Τα	Μέρη	δηλώσουν	ρητά	ότι	κατανοούν	τους	όρους	της	συμ-
φωνίας.

11.	ΑΜΟΙΒΕΣ,	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΚΑΙ	ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα	Μέρη	ενημερώθηκαν	από	τον	ΕΟΔΙΔ	για	τις	χρεώσεις	που	
εφαρμόζονται	 στις	 παρεχόμενες	 από	 αυτόν	 υπηρεσίες,	 σύμ-
φωνα	με	τον	ισχύοντα	πίνακα	χρεώσεων	του	ΕΟΔΙΔ,	και	απο-
δέχονται	ανεπιφύλακτα	ότι:

i.	Το	ημερήσιο	κόστος	φιλοξενίας	ανέρχεται	σε		………	(….)	ευρώ	
ανά	Μέρος.

ii.	Η	ημερήσια	αμοιβή	για	τις	υπηρεσίες	διαμεσολάβησης	που	
αφορά	στην	Διαφορά	ανέρχεται	σε	…………………		(……)	ευρώ	ανά	
Μέρος,	 με	 ελάχιστη	 χρέωση	 που	 αντιστοιχεί	 στο	 ήμισυ	 της	
ημερήσιας	απασχόλησης	του	Διαμεσολαβητή.	

iii.	Ως	ημερήσια	απασχόληση	του	Διαμεσολαβητή	νοείται	η	απα-
σχόληση	 αυτού	 από	 09:00	 έως	 17:00,	 συμπεριλαμβανομένων	
τυχόν	διαλειμμάτων.

iv.	Για	κάθε	επιπλέον	ώρα	απασχόλησης	του	Διαμεσολαβητή,	
πέραν	 του	 8ώρου	 επί	 του	 οποίου	 υπολογίζεται	 η	 ημερήσια	
αμοιβή	για	τις	υπηρεσίες	διαμεσολάβησης,	κάθε	Μέρος	κατα-
βάλλει	το	ποσό	των	…………………		(……)	ευρώ.

Τα	Μέρη	αναλαμβάνουν	το	συνολικό	κόστος	της	διεξαγωγής	
της	Διαμεσολάβησης	και	την	αμοιβή	του	Διαμεσολαβητή	κατά	
ποσοστό	……	%	έκαστο	και	έχουν	ήδη	προκαταβάλει	την	αξία	
……	ημέρας	διαμεσολάβησης,	 ήτοι	…………………	 	 (……)	ευρώ,	βά-
σει	των	σχετικών	παραστατικών	που	έχουν	εκδοθεί	και	παρα-
δοθεί	στα	Μέρη.
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12.	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ	ΔΙΚΑΙΟ	ΚΑΙ	ΑΡΜΟΔΙΑ	ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ	

Το	παρόν	συμφωνητικό	διέπεται	από	το	ελληνικό	δίκαιο.	Τα	
συμβαλλόμενα	 μέρη	 συμφωνούν	 ότι	 όλες	 οι	 διαφορές	 που	
απορρέουν	από	ή	σχετίζονται	με	το	παρόν	συμφωνητικό	υπά-
γονται	προς	επίλυση	σε	διαμεσολάβηση	σύμφωνα	με	τον	Κανο-
νισμό	Διαμεσολάβησης	του	Ευρωπαϊκού	Οργανισμού	Διαμεσο-
λάβησης	και	Διαιτησίας	(ΕΟΔΙΔ).	Σε	περίπτωση	που	η	διαφορά	
ή	μέρος	αυτής	δεν	επιλυθεί	μέσω	διαμεσολάβησης,	η	διαφορά	
ή	το	μη	επιλυθέν	τμήμα	της	επιλύεται	αποκλειστικά,	τελεσί-
δικα	και	αμετάκλητα	από	διαιτητικό	δικαστήριο,	που	ορίζεται	
και	διεξάγει	τη	διαιτησία	σύμφωνα	με	τον	Κανονισμό	Διαιτησί-
ας	ΕΟΔΙΔ.	Η	παρούσα	συμφωνία	περί	διαμεσολάβησης	και	δι-
αιτησίας	συνεχίζει	να	βρίσκεται	σε	ισχύ	ανεξάρτητα	από	το	κύ-
ρος	του	παρόντος	και	έως	ότου	όλες	οι	ως	άνω	διαφορές	δι-
ευθετηθούν	οριστικά.

Όλοι	οι	όροι	του	παρόντος	συμφωνούνται	ουσιώδεις.

Το	παρόν	συμφωνητικό,	αφού	διαβάστηκε	και	έγινε	αποδεκτό	
από	τους	συμβαλλόμενους,	υπεγράφη	σε	………	όμοια	αντίτυπα,	
έλαβε	το	κάθε	συμβαλλόμενο	μέρος	από	ένα.

ΟΙ			ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ		

Για τον Οργανισμό  
Διαμεσολάβησης,

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  

& ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΕΟΔΙΔ) ΑΕ»

[υπογραφή]

Ο / Η Διαμεσολαβητής/-τρια,

[υπογραφή]

Ο / Η Διαχειριστής υπόθεσης

[υπογραφή]

Για	τα	Μέρη

[υπογραφές	μερών	και	δικηγόρων]

[Ακολουθεί	παράρτημα	το	οποίο	περιλαμβάνει	περιγραφή	της	
διαφοράς	και	προσαρτάται	στο	Συμφωνητικό]
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Για	την	κατάρτιση	και	επεξεργασία	του	Κανονισμού	Διαμεσολάβησης	
ΕΟΔΙΔ	συνεργάστηκαν:

Δήμητρα	Γαβριήλ,	Δικηγόρος,	LLM,	Διαμεσολαβήτρια,	Εκπαιδεύτρια	Διαμεσολα-
βητών,	Restorative	Practices	Specialist,	2015	JAMS	Weinstein	International	Fellow

Βασιλική	Δεληστάθη,	Δικηγόρος,	PhD,	Διαμεσολαβήτρια,	Εκπαιδεύτρια	Διαμε-
σολαβητών,	Νομ.	Σύμβ.	και	επικεφαλής	της	Νομ.	Υπηρεσίας	Ομίλου	Quest,	Γραμμα-
τέας	ΔΣ-Εταιρική	Γραμματέας	της	Quest	Holdings

Δημήτρης	Θεοχάρης,	Δικηγόρος,	LL.M,	ΔΝ,	Διαμεσολαβητής,	Εκπαιδευτής	
Διαμεσολαβητών,	επισκέπτης	καθηγητής	στη	Νομική	Σχολή	του	Πανεπιστημίου	
Frederick	(Κύπρος)

Αντώνης	Καραμπατζός,	Αναπληρωτής	Καθηγητής	Νομικής	Σχολής	ΕΚΠΑ,	
Διαμεσολαβητής	

Φώτης	Καϋμενάκης,	Αρεοπαγίτης	ε.τ.	
Πολυχρόνης	Κοκκινίδης,	Δικηγόρος,	MBA,	Διαμεσολαβητής,	Εκπαιδευτής	
Διαμεσολαβητών,	Certified	Negotiator,	Deal	Facilitator	

Άρτεμις	Κομπάρου,	Δικηγόρος,	ΜSc,	Διαμεσολαβήτρια,	Νομ.	Σύμβ.	Δήμου	
Αθηναίων								

Βικτωρία	Λιούτα,	Νομικός,	Διαμεσολαβήτρια,	Εκπαιδεύτρια	Διαμεσολαβητών,	
Διευθ.	Σύμβ.	Vilmar	International	SA	

Μαίρη	Ορφανού,	Δικηγόρος,	LL.M,	Διαμεσολαβήτρια

Βένια	Παπαθανασοπούλου,	Δικηγόρος,	Νομ.	Σύμβ.	και	Γραμματέας	ΔΣ	
της	Διεθνής	Αερολιμένας	Αθηνών	ΑΕ,	LL.M,	Διαμεσολαβήτρια

Χαράλαμπος	Ταγαρούλιας,	Δικαστικός	Πληρεξούσιος	Α΄	ΝΣΚ,	LL.M,	
Διαμεσολαβητής,	Εκπαιδευτής	Διαμεσολαβητών,	Certified	Negotiator

Πολυξένη	Τσιτσώνη,	Δικηγόρος,	DEA,	Διαμεσολαβήτρια,	Εκπαιδεύτρια	
Διαμεσολαβητών,	Αντιπρόσωπος	Εμπορικών	Σημάτων	EUIPO,	Μέλος	Ειδικής	 
Νομοπαρ.	Επιτρ.	για	τη	μεταρρύθμιση	του	Θεσμού	της	Διαμεσολάβησης	 
(Υπουργ.	Δικαιοσύνης)
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Αίτηση στον ΕΟΔΙΔ

Έως 15 ημέρες

Επιλογή  
Διαμεσολαβητή

Ενημερωτική Συνάντηση 
και υπογραφή  

συμφωνητικού υπαγωγής

Έως 10 ημέρες

Χρόνοι & Διαδικασία  
Διαμεσολάβησης
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24-48 ώρες

Συνάντηση 
Διαμεσολάβησης

Παρακολούθηση 
υπόθεσης

Εκτελεστός τίτλος, με την  
κατάθεση του Πρακτικού  

στο Πρωτοδικείο

30 ημέρες

Συμφωνία
Επίλυσης 

(Πρακτικό)
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Πρόεδρος	
Κ. Μενουδάκος,	Πρόεδρος	ΣτΕ	ε.τ.,	Πρόεδρος	Αρχής	Προστασίας	
Δεδομένων	Προσωπικού	Χαρακτήρα	

Αντιπρόεδρος
Ι. Τέντες,	Εισαγγελέας	ΑΠ	ε.τ.,	τ.	Εθνικός	Συντονιστής	
για	την	Καταπολέμηση	της	Διαφθοράς

Τακτικά	μέλη
Αθ. Κουτρομάνος,	Πρόεδρος	ΑΠ	ε.τ.,	Πρόεδρος	ΕΣΡ
Α. Καραμπατζός,	Αναπληρωτής	Καθηγητής	Νομικής	Σχολής	ΕΚΠΑ

Β. Παπαθανασοπούλου,	Δικηγόρος,	LL.M,	Νομική	Σύμβουλος	
&	Γραμματέας	Διοικητικού	Συμβουλίου	«Διεθνής	Αερολιμένας	 
Αθηνών	ΑΕ»

Αναπληρωματικά	μέλη
Π. Σταϊκούρας,	Αναπληρωτής	Καθηγητής	στο	Τμήμα	Χρηματοοικονο-
μικής	και	Τραπεζικής	Διοικητικής,	Πανεπιστήμιο	Πειραιώς

Χ. Μεϊδάνης,	Δικηγόρος	(Δικηγ.	Ετ.	«Μεϊδάνης,	Σερεμετάκης	
&	Συνεργάτες»),	ΔΝ,	FCIArb,	μέλος	ΙCC	Institute	of	World	Business	Law

Επιστημονικό Συμβούλιο 
ΕΟΔΙΔ





ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Μαυρομιχάλη 23, 
Κτίριο Νομική Βιβλιοθήκη
Αθήνα 106 80

T: (+30) 210 3678800 
F: (+30) 210 3678857
E: info@eodid.org 

www.eodid.org

+30) 210 3678800
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