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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.



* Η διάκριση μεταξύ της ομάδας Ι και ΙΙ αφορά στην επαγγελματική πείρα και εξει-
δίκευση 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

-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ


