ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 30
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1. Οι αμοιβές της διαιτησίας συνίστανται στις αμοιβές των
διαιτητών και την αμοιβή του ΕΟΔΙΔ. Οι αμοιβές των διαιτητών και η αμοιβή του ΕΟΔΙΔ καθορίζονται αποκλειστικά
από το Παράρτημα Ι του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού.
2. Τα έξοδα της διαιτησίας είναι ιδίως τα έξοδα κοινοποιήσεων, επιδόσεων, γνωστοποιήσεων, τα ευθέως συναρτώμενα
με τη διαιτητική διαδικασία ατομικά έξοδα των διαιτητών,
τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης της διαδικασίας, τηρήσεως πρακτικών, έξοδα αιθουσών, μαγνητοφώνησης και
απομαγνητοφώνησης κ.λπ. Καθορίζονται από το διαιτητικό δικαστήριο αναλόγως των αναγκών της συγκεκριμένης
διαδικασίας και δύνανται να αυξομειώνονται κατά την πορεία αυτής.
3. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους αμοιβές και έξοδα διαιτησίας καταβάλλονται από
τον αιτούντα. Ομοίως, σε περίπτωση που η Απάντηση περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα, ο καθ’ ου καταβάλλει (αυτοτελώς) τις αμοιβές που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.
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4. Σε περίπτωση που η Απάντηση περιλαμβάνει ανταγωγικά
αιτήματα, τα κατά την παράγραφο 2 έξοδα καταβάλλονται
εξ ημισείας από τους διαδίκους. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση διαταγής πραγματογνωμοσύνης από το διαιτητικό δικαστήριο.
5. Με την υποβολή της αιτήσεως προσφυγής σε διαιτησία
ο αιτών καταβάλει στον ΕΟΔΙΔ το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ως αμοιβή καταχώρησης (filing fee). Το ίδιο
ποσό οφείλεται από τον καθ’ ου ταυτόχρονα με την Απάντηση, σε περίπτωση που αυτή περιλαμβάνει ανταγωγικά αιτήματα. Το ανωτέρω ποσό πιστούται στην οφειλόμενη κατά το Παράρτημα Ι οφειλόμενη αμοιβή του ΕΟΔΙΔ και
δεν επιστρέφεται.
6. Μετά την Απάντηση στην αίτηση ή μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας της, ο ΕΟΔΙΔ καλεί τον αιτούντα, και σε περίπτωση που η Απάντηση περιλαμβάνει
ανταγωγικά αιτήματα και τον καθ’ ου, να καταβάλουν στον
ΕΟΔΙΔ το ήμισυ των αμοιβών των διαιτητών και του ΕΟΔΙΔ.
7. Το υπόλοιπο ήμισυ των αμοιβών διαιτητών και ΕΟΔΙΔ καταβάλλεται στον ΕΟΔΙΔ σε χρόνο μετά τη συγκρότηση του
διαιτητικού δικαστηρίου και πάντως το αργότερο μέχρι
το χρονικό σημείο κατά το οποίο το διαιτητικό δικαστή-

ριο κηρύσσει περατωμένη τη διαδικασία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 22.
8. Η καθυστέρηση ή μη πληρωμή των κατά το οικείο χρονικό
στάδιο προσδιοριζόμενων αμοιβών και εξόδων εμποδίζει
τη συνέχιση της διαδικασίας ως προς το μέρος που αφορά
η καθυστέρηση, εκτός αν το έτερο μέρος αναλάβει τη σχετική καταβολή.
9. Με τη διαιτητική απόφαση γίνεται ο τελικός καθορισμός
των αμοιβών και εξόδων της διαιτησίας, καθώς και του διαδίκου που βαρύνεται ή του βαθμού στον οποίο κάθε διάδικος βαρύνεται με αυτά, κατά την εύλογη κρίση του διαιτητικού δικαστηρίου. Αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων,
έξοδα μαρτύρων, αμοιβές και έξοδα πραγματογνωμόνων
και λοιπές δαπάνες των μερών ευθέως συναρτώμενες με
τη διαιτησία, επιδικάζονται επίσης με τη διαιτητική απόφαση, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση
ότι έχουν αναλυτικά συμπεριληφθεί σε χωριστό υπόμνημα
κόστους συνυποβαλλόμενο με το τελευταίο γραπτό υπόμνημα προς το διαιτητικό δικαστήριο. Επί του υπομνήματος κόστους κάθε μέρος έχει δικαίωμα σχολιασμού εντός
δέκα (10) ημερών από της υποβολής του.
10. Σε περίπτωση που από το νόμο επιβάλλονται κρατήσεις
υπέρ τρίτων, οι προβλεπόμενες στο Παράρτημα Ι διαιτητικές αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται δεόντως, ώστε οι διαιτητές να λαμβάνουν το σύνολο της προβλεπόμενης στο
Παράρτημα αυτό αμοιβής τους.
11. Για την αποτίμηση της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά το κεφάλαιο της Αίτησης και τυχόν ανταγωγικών αιτημάτων πλέον των τόκων,
εκτός εάν λόγω της φύσης της υπόθεσης κρίνεται προτιμότερο να ληφθούν υπόψη χωριστά το κεφάλαιο της Αίτησης των ανταγωγικών αιτημάτων. Εφόσον το αντικείμενο
της διαφοράς δεν δύναται να αποτιμηθεί σε χρήμα, το Συμβούλιο Διαιτησίας καθορίζει τις αμοιβές των διαιτητών
και την αμοιβή του ΕΟΔΙΔ, συνεκτιμώντας κατ’ εύλογη κρίση τις ιδιαίτερες περιστάσεις και την πολυπλοκότητα της
υπόθεσης.

13. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται
και σε περίπτωση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς
κατά το άρθρο 25, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης
κατά την οποία αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα διαιτησίας/διαμεσολάβησης (Arb-Med).
14. Σε περίπτωση συνδυασμού διαμεσολάβησης και διαιτησί-
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12. Εφόσον η διαιτητική διαδικασία δεν ολοκληρωθεί για
οποιονδήποτε λόγο, το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να
προβεί κατά την εύλογη κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη
όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και την έκταση και ένταση της απασχόλησης του ιδίου και του ΕΟΔΙΔ, στη μείωση
των αμοιβών του Παραρτήματος Ι.

ας (Med-Arb ή Αrb-Μed) εφαρμόζονται αυτοτελώς για τη
διαδικασία διαμεσολάβησης οι χρεώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ και για τη διαδικασία διαιτησίας οι χρεώσεις που προβλέπονται στο
Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού, υπό τους όρους
που προβλέπονται στις διατάξεις αυτού.
15. Σε περίπτωση που η προθεσμία έξι (6) μηνών της παραγράφου 2 του άρθρου 22 για την αποπεράτωση της διαδικασίας παραταθεί, κατόπιν σχετικού αιτήματος ή αιτημάτων των διαδίκων ή ενός εξ αυτών ή και με πρωτοβουλία
του διαιτητικού δικαστηρίου, όταν η παράταση είναι αναγκαία για να ανταποκριθεί αυτό στα αιτήματα των μερών,
και εφόσον η συνολική διάρκεια της διαιτησίας υπερβεί
τους δεκαοκτώ (18) μήνες, το Συμβούλιο Διαιτησίας δύναται να προβεί κατά την εύλογη κρίση του, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και την έκταση και
ένταση της απασχόλησής του, σε ποσοστιαία αύξηση των
αμοιβών των διαιτητών και του ΕΟΔΙΔ μέχρι είκοσι 20%
επί των αμοιβών του Παραρτήματος Ι. Εάν η συνολική διάρκεια της διαιτησίας υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24)
μήνες, το Συμβούλιο Διαιτησίας δύναται με τα ίδια κριτήρια να προβεί σε περαιτέρω ποσοστιαία αύξηση των αμοιβών μέχρι και 30% επί των αμοιβών του Παραρτήματος Ι.
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16. Ο ΕΟΔΙΔ καταβάλει το πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών αμοιβών των διαιτητών σε εύλογο χρόνο από την
κοινοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 15. Το υπολειπόμενο πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών αμοιβών καταβάλλεται από τον ΕΟΔΙΔ με την κατάθεση της διαιτητικής απόφασης από το διαιτητικό δικαστήριο στον
ΕΟΔΙΔ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου
24. Σε περίπτωση σοβαρής και αδικαιολόγητης καθυστερήσεως εκ μέρους του διαιτητικού δικαστηρίου, ιδίως ως
προς τον χρόνο εκδόσεως της διαιτητικής αποφάσεως, το
Συμβούλιο Διαιτησίας δύναται να μειώνει το ποσό των διαιτητικών αμοιβών του προηγούμενου εδαφίου. Το ποσό
της μείωσης επιστρέφεται στον διάδικο ή στους διαδίκους που έχουν καταβάλει αυτό κατά το ποσοστό της σχετικής καταβολής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΟΔΙΔ

Αξία αντικειμένου
της διαφοράς
(σε Ευρώ)

Αμοιβές Διαιτητών
1 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

3 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

Αμοιβή
ΕΟΔΙΔ

0-300.000

4.000 €

9.000 €

1.800 €

300.001-500.000

5.800 €

13.000 €

2.300 €

500.001-700.000

7.000 €

15.000 €

2.900 €

700.001-1.000.000

8.600 €

18.000 €

3.900 €

1.000.001-2.000.000

11.500 €

24.000 €

4.800 €

2.000.001-3.000.000

13.500 €

29.000 €

5.900 €

3.000.001-4.000.000

15.500 €

35.000 €

7.850 €

4.000.001-5.000.000

17.500 €

41.000 €

9.800 €

5.000.001-7.500.000

21.000 €

48.000 €

10.900 €

7.500.001-10.000.000

24.000 €

55.000 €

12.000 €

10.000.001-20.000.000

29.000 €

66.000 €

13.900 €

20.000.001-30.000.000

35.000 €

78.000 €

15.200 €

30.000.001-50.000.00

41.000 €

88.000 €

17.500 €

50.000.001-70.000.000

46.500 €

100.000 €

19.000 €

70.000.001-100.000.000

52.000 €

115.000 €

22.000 €

100.000.001-500.000.000

68.000 €

150.000 €

25.000 €

500.000.001 και άνω

(καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας)

Tα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

