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Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΟΔΙΔ

1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) 
είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου1 που δραστηριοποι-
είται για την παροχή, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπηρεσιών 
διαχείρισης διαμεσολάβησης, διαιτησίας και εξωδικαστικής εν 
γένει επίλυσης διαφορών, καθώς επίσης 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 παρόντα 
Κανονισμό, ο ΕΟΔΙΔ παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης της διαμεσο-
λάβησης σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, από την υποβολή 
αιτήματος στον ΕΟΔΙΔ για τη διαχείριση της διαδικασίας διαμεσο-
λάβησης και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Οι παρεχόμενες από τον 
ΕΟΔΙΔ υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν και την εκμίσθωση 
χώρων διεξαγωγής διαμεσολάβησης που ο ΕΟΔΙΔ έχει διαμορ-
φώσει για αυτόν τον σκοπό ή την ανεύρεση άλλου κατάλληλου 
χώρου για τη διεξαγωγή της.

3. Ο ΕΟΔΙΔ τηρεί κατάλογο διαμεσολαβητών («Κατάλογος 
Διαμεσολαβητών»), στον οποίο περιλαμβάνονται οι συνεργαζό-
μενοι με τον ΕΟΔΙΔ διαμεσολαβητές.

4. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών διαχείρισης διαμεσολάβησης που 
παρέχονται από τον ΕΟΔΙΔ βάσει του παρόντος Κανονισμού, ο 
ΕΟΔΙΔ συνεπικουρείται στο έργο του από ανεξάρτητο όργανο του 
Οργανισμού («Συμβούλιο Διαμεσολάβησης») εξουσιοδοτημένο 
από το ΔΣ να διατυπώνει επιστημονική άποψη για θέματα που 
άπτονται της διαδικασίας και του αντικειμένου της διαμεσολά-
βησης υπό τον παρόντα Κανονισμό, με απώτερο στόχο τη διασφά-
λιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των παρεχόμενων υπηρε-
σιών. Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ συγκροτείται και 
ασκεί αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, 
ο οποίος προσαρτάται ως Παράρτημα Ι στον παρόντα Κανονισμό 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Εφόσον μία διαφορά υπάγεται σε διαμεσολάβηση εκ του νόμου ή 
δυνάμει συμφωνίας των μερών, τα μέρη μπορούν να συμφωνή-
σουν ως διαδικασία διαμεσολάβησης τη διαδικασία και τους ειδι-
κότερους κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.

1  Η μετοχική σύνθεση του ΕΟΔΙΔ αποτελείται από φυσικά πρόσωπα, διαπιστευμένους 
Διαμεσολαβητές ΥΔΔΑΔ, και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.eodid.org.
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2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, οι διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού, καθώς και των Παραρτημάτων του, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του, ενσωματώνο-
νται άνευ ετέρου στη συμφωνία υπαγωγής σε διαμεσολάβηση 
και δεσμεύουν τα μέρη. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, 
λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κανονισμού όπως ισχύουν 
κατά τον χρόνο κατάρτισης της συμφωνίας διαμεσολάβησης υπό 
τον Κανονισμό ΕΟΔΙΔ.

3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν την επίλυση της 
διαφοράς τους με διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ, ανεξαρτήτως του αν έχει ήδη ασκηθεί 
ένδικο βοήθημα ή μέσο ή έχει κατατεθεί αίτηση για διαιτησία, 
όπως επίσης και πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμο-
δικίας ή και μετά την τελεσιδικία, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Με την επιφύλαξη τυχόν εκ του νόμου υποχρέωσης των μερών να 
συμμετάσχουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, αυτά προσέρχονται σε 
διαμεσολάβηση εκουσίως. Η συνέχιση της συμμετοχής των μερών 
στη διαμεσολάβηση είναι εθελούσια. Η διαδικασία διαμεσολάβησης δι-
έπεται από εμπιστευτικότητα, ουδετερότητα και αμεροληψία. 

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

1. Το μέρος που επιθυμεί την επίλυση μιας διαφοράς με διαμεσολά-
βηση σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΟΔΙΔ απευθύνει στον ΕΟΔΙΔ 
σχετικό αίτημα, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 α)  στοιχεία επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων μερών και 
σε περίπτωση που πρόκειται για νομικά πρόσωπα, όπως αυτά 
εκπροσωπούνται και έχουν εξουσιοδοτηθεί αρμοδίως, 

 β)  εάν τα μέρη συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση με τους παρα-
στάτες δικηγόρους τους, στοιχεία επικοινωνίας αυτών, 
εφόσον είναι γνωστά,

 γ)  τη συμφωνία υπαγωγής σε διαμεσολάβηση, εφόσον υπάρχει, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική συμφωνία, όπως κάθε πρόβλεψη 
σχετικά με τον αριθμό διαμεσολαβητών, την ταυτότητα ή τη 
διαδικασία ορισμού του διαμεσολαβητή, τη γλώσσα της διαμε-
σολάβησης, τυχόν προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία διαμεσολάβησης,

 δ)  συνοπτική αναφορά της διαφοράς και προσδιορισμό της αξίας 
του αντικειμένου της, 
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 ε) πρόταση διαμεσολαβητή, εφόσον υπάρχει,

 στ)  ενημέρωση ως προς το αν έχει προηγηθεί επικοινωνία με 
το άλλο ή τα άλλα μέρη όσον αφορά την έναρξη διαδικασίας 
διαμεσολάβησης και, σε περίπτωση που τέτοια επικοινωνία 
δεν έχει λάβει χώρα, ενημέρωση ως προς το αν το αιτούν 
μέρος επιθυμεί να την αναθέσει στον ΕΟΔΙΔ.

2. Ο ΕΟΔΙΔ καταχωρεί το αίτημα για διαμεσολάβηση και, εφόσον του 
ζητηθεί, επιχειρεί τη συναίνεση όλων των μερών ως προς τη διεξα-
γωγή της διαμεσολάβησης και το πρόσωπο του διαμεσολαβητή.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

1. Τα μέρη αναθέτουν από κοινού στον ΕΟΔΙΔ να προτείνει διαμεσο-
λαβητή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της διαφοράς και τη διαθε-
σιμότητα των διαμεσολαβητών. Εναλλακτικά, τα μέρη επιλέγουν 
από κοινού διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο Διαμεσολαβητών 
ΕΟΔΙΔ.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο ΕΟΔΙΔ 
προτείνει μέχρι πέντε (5) διαμεσολαβητές από τον Κατάλογο 
Διαμεσολαβητών και ζητά από τα μέρη να διαγράψουν μέχρι δύο (2) 
διαμεσολαβητές, θέτοντας σειρά προτίμησης για τους υπόλοιπους 
τρεις (3). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, ο 
ΕΟΔΙΔ προτείνει την ανάθεση της διαφοράς σε διαμεσολαβητή που 
δεν διέγραψαν τα μέρη, λαμβάνοντας κατά το δυνατόν υπόψη τη 
δηλωθείσα σειρά προτίμησης. Εάν κανένας από τους προταθέντες 
διαμεσολαβητές δεν μπορέσει να αναλάβει την υπόθεση, επανεκ-
κινεί η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εωσότου η υπόθεση 
ανατεθεί σε αμοιβαίως αποδεκτό διαμεσολαβητή.

3. Ο ΕΟΔΙΔ επικοινωνεί με τον υποψήφιο κατά τις προηγούμενες 
παραγράφους διαμεσολαβητή για να επιβεβαιώσει την ανάληψη 
της υπόθεσης από εκείνον. Ο διαμεσολαβητής που αναλαμβάνει 
την υπόθεση οφείλει να ενημερώσει τα μέρη και τον ΕΟΔΙΔ για 
καθετί που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική 
συμμετοχή του στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και, ιδιαί-
τερα, την ουδετερότητα ή την ανεξαρτησία του στη συγκεκριμένη 
διαφορά ή εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
από την ανάληψη της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, τα μέρη 
οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως στον ΕΟΔΙΔ ότι εξακολουθούν 
να επιθυμούν την ανάθεση της διαφοράς τους στον συγκεκρι-
μένο διαμεσολαβητή ή ότι προτιμούν να την αναθέσουν σε άλλο 
πρόσωπο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, ο διαμεσολαβητής μπορεί 
να παραιτηθεί εφόσον δηλώσει αδυναμία συνέχισης της συμμε-
τοχής του, τα δε μέρη μπορούν να ζητήσουν την παραίτησή 
του εάν δημιουργηθούν ή προκύψουν υπόνοιες μεροληψίας ή 
έλλειψης ουδετερότητας και ανεξαρτησίας εκ μέρους του. Στην 
περίπτωση αυτή, η διαφορά ανατίθεται αμελλητί σε άλλο διαμεσο-
λαβητή σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.
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5. Τα μέρη μπορούν να ζητήσουν, και ο ΕΟΔΙΔ μπορεί να προτείνει, 
την ανάθεση της υπόθεσης σε περισσότερους από έναν διαμεσο-
λαβητές («συνδιαμεσολαβητές»), για λόγους που αφορούν ιδίως 
στο εύρος, την πολυπλοκότητα ή την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης, 
η διαχείριση της οποίας κρίνεται ότι θα διευκολυνθεί με τη συμμε-
τοχή συνδιαμεσολαβητή. Εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 
1 έως 4.

6. Τα μέρη μπορούν να ζητήσουν τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης 
υπό τον Κανονισμό ΕΟΔΙΔ και την ανάθεση της υπόθεσης σε 
διαμεσολαβητή εκτός του Καταλόγου Διαμεσολαβητών ΕΟΔΙΔ. Σε 
αυτή την περίπτωση υπογράφεται σχετικό συμφωνητικό μεταξύ 
του ΕΟΔΙΔ και του διαμεσολαβητή, όπου προβλέπονται οι ειδικό-
τεροι όροι συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1. Διαμεσολαβητής: Οφείλει να είναι ανεξάρτητος, ουδέτερος και 
αμερόληπτος έναντι των μερών και των εκπροσώπων τους καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Διεξάγει τη 
διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, σε συνεν-
νόηση με τα μέρη, διευκολύνοντάς τα με καλή πίστη στην προσπά-
θεια επίλυσης της διαφοράς τους. Ο διαμεσολαβητής δεν αποφα-
σίζει για την ουσία της διαφοράς, 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): Οι εργασίες διαχείρισης 
της διαδικασίας διαμεσολάβησης που υπάγεται στον παρόντα 
Κανονισμό διεκπεραιώνονται από διαχειριστή υπόθεσης που 
ορίζεται από τον ΕΟΔΙΔ και φροντίζει για την προετοιμασία και 
την εν γένει ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Εφόσον τα μέρη 
συμφωνούν, μπορεί να παρευρίσκεται ως παρατηρητής στη συνε-
δρία διαμεσολάβησης.

3. Τα μέρη και οι εκπρόσωποί τους: Συμμετέχουν στη διαδικασία 
με καλή πίστη και συνεργάζονται μεταξύ τους, με τον διαμεσο-
λαβητή και τον διαχειριστή υπόθεσης, με σκοπό την απρόσκοπτη 
διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και, εάν αυτό είναι δυνατόν, την 
επίτευξη συμφωνίας. Φροντίζουν να είναι παρόντα τα φυσικά 
πρόσωπα με εξουσία διαθέσεως ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους με εξουσία υπογραφής. 

4. Οι νομικοί παραστάτες των μερών: Εφόσον παρίστανται στη 
διαμεσολάβηση, συμμετέχουν στη διαδικασία με καλή πίστη και 
διάθεση συνεργασίας, συνεπικουρώντας τους εντολείς τους κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας και κατά τη σύνταξη και υπογραφή της 
τελικής συμφωνίας επιτυχούς επίλυσης.

5. Τρίτοι: Η συμμετοχή τους στη διαδικασία διαμεσολάβησης είναι 
δυνατή εφόσον όλα τα μέρη συναινούν. Εκτός αντίθετης συμφω-
νίας των μερών, έξοδα και αμοιβές που τυχόν προκύπτουν από τη 
συμμετοχή τρίτου στη διαδικασία βαρύνουν αποκλειστικά το μέρος 
που προκάλεσε τη συμμετοχή του τρίτου. Ως τρίτοι σε σχέση προς 
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τη διαμεσολάβηση θεωρούνται, ενδεικτικά, οι πάροχοι διαφόρων 
υπηρεσιών (ειδικοί, πραγματογνώμονες, διερμηνείς κ.ά.) ή άτομα 
επιρροής χωρίς εξουσία διαθέσεως επί του αντικειμένου της 
διαφοράς, όπως πρόσωπα που μπορεί να συμβάλουν αποφασι-
στικά στη δυνατότητα εφαρμογής των τελικώς συμφωνηθέντων. 

6. Παρατηρητές: Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης 
ο ΕΟΔΙΔ παρέχει σε εκπαιδευόμενους διαμεσολαβητές και άλλους 
ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα συμμετοχής σε συνεδρίες διαμε-
σολάβησης ως παρατηρητές, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαμεσο-
λαβητής και τα μέρη συναινούν.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Με την επιφύλαξη διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, το πλαίσιο δια-
χείρισης και διεξαγωγής της διαδικασίας καθορίζεται από τον παρό-
ντα Κανονισμό και εξειδικεύεται περαιτέρω σε συμφωνία που συνά-
πτεται προ της έναρξης της διαμεσολάβησης μεταξύ των μερών, του 
διαμεσολαβητή και του ΕΟΔΙΔ («συμφωνητικό υπαγωγής σε διαμεσο-
λάβηση ΕΟΔΙΔ»). Ο διαμεσολαβητής, με την υποστήριξη του διαχειρι-
στή υπόθεσης, μεριμνά για την τήρηση των κανόνων της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1. Μόλις ο ΕΟΔΙΔ λάβει την επιβεβαίωση ανάληψης της υπόθεσης 
από τον διαμεσολαβητή, επικοινωνεί με τα μέρη και τους νομι-
κούς παραστάτες τους για την υπογραφή του συμφωνητικού 
υπαγωγής σε διαμεσολάβηση ΕΟΔΙΔ.

2. Προ της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης, ο ΕΟΔΙΔ, μέσω του 
διαχειριστή υπόθεσης:

 α)  Ελέγχει αν τα μέρη ή οι εκπρόσωποί τους διαθέτουν την απαραί-
τητη εξουσία διαθέσεως. Κατά το στάδιο αυτό, τα μέρη εγχειρίζουν 
στον διαχειριστή υπόθεσης όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά 
έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η εξουσία εκπροσώπησής 
τους σε περίπτωση νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων 
χωρίς νομική προσωπικότητα, καθώς και ο διορισμός του παρα-
στάτη δικηγόρου, εφόσον συμμετέχει στη διαμεσολάβηση.

 β)  Δύναται να ζητήσει από τα μέρη να υποβάλουν στον διαμεσολαβητή, 
απευθείας ή μέσω του ΕΟΔΙΔ, υπόμνημα διαμεσολάβησης, που 
περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της υπόθεσης και των προς 
επίλυση θεμάτων, καθώς και οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον 
έγγραφα. Εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 3 του άρθρου 9.

3. Ο διαμεσολαβητής που έχει ήδη αποδεχθεί τον ορισμό του 
δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να αναλαμβάνει αντί του διαχειριστή 
υπόθεσης τις ενέργειες των προηγούμενων παραγράφων.

4. Προ της πρώτης συνεδρίας διαμεσολάβησης, ο διαχειριστής 
υπόθεσης διαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης στον διαμεσολαβητή.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1. Με την επιφύλαξη διατάξεων αναγκαστικού δικαίου ή αντίθετης 
συμφωνίας των μερών, και εάν δεν προκύπτουν περιστάσεις που 
αναφέρονται στην αδυναμία των μερών ή στη φύση και στο αντι-
κείμενο της υπόθεσης, η συνεδρία διαμεσολάβησης διεξάγεται το 
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του συμφω-
νητικού υπαγωγής σε διαμεσολάβηση ΕΟΔΙΔ.

2. Οι συνεδρίες του διαμεσολαβητή 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 παρουσία, 
τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά, μέσω βιντεοκλήσης ή με όποιο άλλο 
μέσο κρίνεται πρόσφορο από τον διαμεσολαβητή, σε συνεννόηση 
με τα μέρη. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών αυτών είναι δυνατή η 
λήψη σημειώσεων και η ανταλλαγή εγγράφων, τα οποία διέπονται 
από τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου της διαδικα-
σίας. Το απόρρητο δεν προστατεύει τα έγγραφα και πληροφορίες 
που είναι ούτως ή άλλως προσβάσιμα στα μέρη εκτός του πλαι-
σίου της διαμεσολάβησης. 

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

4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης δεν τηρούνται 
πρακτικά, εκτός αν τα μέρη αποφασίσουν διαφορετικά.

5. Ο διαμεσολαβητής δεν δημοσιοποιεί κρίσεις του είτε επί του αντι-
κειμένου 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, μετά από αιτιολογημένη 
ενημέρωση των μερών, εάν αυτός κρίνει ότι η συνέχισή της 
δεν είναι ωφέλιμη ή ότι συντρέχουν συνθήκες περάτωσης 
σύμφωνα με το νόμο, ή

 γ)  με κοινή δήλωση των μερών προς το διαμεσολαβητή περί 
αποτυχίας της διαμεσολάβησης, ή

 δ)  με την εθελούσια και για οποιοδήποτε λόγο οριστική αποχώ-
ρηση ενός από τα μέρη.

2. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, ο διαμεσολαβητής 
συντάσσει πρακτικό επιτυχίας  της διαμεσολάβησης, στο οποίο 
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επισυνάπτεται η συμφωνία των μερών. Προτού υπογραφεί η 
τελική συμφωνία, ο διαμεσολαβητής λαμβάνει κάθε πρόσφορο 
μέτρο προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η επίλυση της διαφοράς 
είναι προϊόν γνώσης και εμπεριστατωμένης συναίνεσης όλων των 
μερών και ότι όλα τα μέρη κατανοούν τους όρους της συμφω-
νίας. Στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1, ο διαμεσο-
λαβητής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαμεσολάβησης, στο 
οποίο μνημονεύει ότι τα μέρη δεν κατέληξαν σε συμφωνία. 

3. Εφόσον υπήρχε προηγούμενη συμφωνία των μερών για υπαγωγή 
της διαφοράς σε διαμεσολάβηση κατά τον Κανονισμό του ΕΟΔΙΔ 
(ρήτρα διαμεσολάβησης), το αιτούν τη διαμεσολάβηση μέρος 
δύναται να ζητήσει από τον ΕΟΔΙΔ να βεβαιώσει τυχόν άρνηση 
του άλλου μέρους για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης υπό διαχεί-
ριση ΕΟΔΙΔ.

4. Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, ο ΕΟΔΙΔ κρατάει ένα (1) 
αντίγραφο του πρακτικού επιτυχίας ή αποτυχίας της διαμεσολά-
βησης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ

Ο ΕΟΔΙΔ φροντίζει να ενημερώνεται από τα μέρη για την εν γένει τή-
ρηση της τελικής συμφωνίας και, σε περίπτωση μη τήρησης ή ελλι-
πούς τήρησης των συμφωνηθέντων, μπορεί να προτείνει νέα προσπά-
θεια διαμεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

(Med-Arb / Arb-Med)

Τα μέρη μπορούν να υπαγάγουν τη διαφορά τους σε συνδυασμό διαμε-
σολάβησης και διαιτησίας. Εφαρμόζονται τα ειδικότερα οριζόμενα στον 
Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο διαμεσολαβητής και ο διαχειριστής υπόθεσης δεσμεύονται από 
το απόρρητο της διαδικασίας και υποχρεούνται να τηρούν πλήρη 
εμπιστευτικότητα ως προς κάθε πληροφορία που έχει προκύψει 
από τη διαμεσολάβηση ή σε σχέση με αυτήν, συμπεριλαμβανο-
μένης και αυτής της ύπαρξης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ 
συγκεκριμένων προσώπων, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά 
ή εάν τα μέρη συναινούν ρητά στην άρση του απορρήτου.

2. Εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης, για την 
προστασία της ανηλικότητας ή της ακεραιότητας και ψυχικής 
υγείας φυσικού προσώπου, ο διαμεσολαβητής και ο διαχειριστής 
υπόθεσης δεν εξετάζονται ως μάρτυρες ή πραγματογνώμονες σε 
οποιαδήποτε εξωδικαστική, προδικαστική, δικαστική ή διαιτη-
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τική διαδικασία ούτε μπορούν να αναλάβουν ρόλο αντιπροσώπου, 
εκπροσώπου ή συμβούλου ενός εκ των μερών σχετικά με την ίδια 
ή άμεσα σχετιζόμενη διαφορά. 

3. Τα μέρη, οι νομικοί τους παραστάτες, καθώς και κάθε τρίτος που 
τυχόν συμμετέχει στη διαδικασία διαμεσολάβησης υπό οποια-
δήποτε ιδιότητα, δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρ-
ρητο και την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας προ της έναρξης 
της διαμεσολάβησης ή της συμμετοχής τους σε αυτήν εφόσον έχει 
ήδη αρχίσει.

ΙΙΙ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΟΔΙΔ

1. Στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών που τηρείται από τον ΕΟΔΙΔ 
περιλαμβάνονται, με απόφαση του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής 
Λειτουργίας αυτού (Παράρτημα Ι), διαμεσολαβητές που διαθέ-
τουν την απαιτούμενη επαγγελματική πιστοποίηση και παρέχουν 
τα εχέγγυα αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας για την παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών επίλυσης διαφορών. 

2. Ο ΕΟΔΙΔ διοργανώνει δραστηριότητες για τη διά βίου εκπαίδευση 
και εξειδίκευση των διαμεσολαβητών που περιλαμβάνονται στον 
Κατάλογο Διαμεσολαβητών. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να 
συμπράττει με εθνικούς και αλλοδαπούς φορείς.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης της διαδικα-
σίας διαμεσολάβησης, δεσμεύεται από τις αρχές δεοντολο-
γίας παρόχων διαμεσολάβησης, όπως αυτές αποτυπώνο-
νται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για τους Παρόχους 
Διαμεσολάβησης και τους εκάστοτε ισχύοντες αναγκαστικούς 
κανόνες.

2. Οι διαμεσολαβητές και οι διαχειριστές υπόθεσης του ΕΟΔΙΔ 
δεσμεύονται από τις αρχές δεοντολογίας της διαμεσολά-
βησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα 
Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές και τους εκάστοτε ισχύ-
οντες αναγκαστικούς κανόνες της διαμεσολάβησης.

3. Για θέματα δεοντολογίας, σύγκρουσης συμφερόντων, παραί-
τησης από διαμεσολάβηση, διαγραφής διαμεσολαβητή από τον 
Κατάλογο, συμμόρφωσης με την ελληνική και διεθνή νομο-
θεσία και τήρησης του παρόντος Κανονισμού αρμόδιο είναι το 
Συμβούλιο Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την περάτωση κάθε διαδικασίας διαμεσολάβησης o ΕΟΔΙΔ δύνα-
ται να συλλέγει από τους συμμετέχοντες πληροφορίες για την ποιότη-
τα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της περατωθείσας δια-
μεσολάβησης. Ο ΕΟΔΙΔ αξιοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τη δι-
ασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του.

ΙV. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΥΘΥΝΗ

1. Με την επιφύλαξη διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, ο διαμεσολα-
βητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ευθύνεται μόνο για 
δόλο ή βαριά αμέλεια.

2. Ο ΕΟΔΙΔ και οι προστηθέντες του δεν ευθύνονται για πράξεις ή 
παραλείψεις του διαμεσολαβητή.

3. Σε περίπτωση που ο ΕΟΔΙΔ κρατήσει αντίγραφο του πρακτικού 
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 ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1. Το κόστος της διαδικασίας διαμεσολάβησης σύμφωνα με τον 
παρόντα Κανονισμό περιλαμβάνει:

 α) την αμοιβή του διαμεσολαβητή,

 β) την αμοιβή του ΕΟΔΙΔ για τη διαχείριση της διαδικασίας, 

 γ)  τις δαπάνες μίσθωσης κατάλληλων χώρων διεξαγωγής της 
διαδικασίας και επισιτιστικών, και 

 δ) λοιπά έξοδα υπηρεσιών τρίτων που τυχόν ανακύπτουν. 

2. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή συμφωνείται μεταξύ αυτού και 
των μερών της διαφοράς, βάσει αμοιβολογίου του ΕΟΔΙΔ για 
την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης από τον διαμεσολαβητή 
(Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος). 

3. Η αμοιβή του ΕΟΔΙΔ για τη διαχείριση της διαδικασίας συμφω-
νείται μεταξύ αυτού και του διαμεσολαβητή και καταβάλλεται από 
τον τελευταίο. Μόλις ο ΕΟΔΙΔ λάβει επιβεβαίωση της συναίνεσης 
όλων των μερών για συμμετοχή στη διαμεσολάβηση, καλεί το 
αιτούν τη διαμεσολάβηση μέρος να καταβάλει το προβλεπόμενο 
στο Παράρτημα ΙΙΙ τέλος καταχώρισης (filing fee). 
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4. Οι δαπάνες μίσθωσης των χώρων διεξαγωγής της διαδικασίας και 
τα λοιπά έξοδα υπηρεσιών τρίτων που τυχόν ανακύπτουν βαρύ-
νουν τα μέρη. Σε περίπτωση φιλοξενίας διεξαγωγής της διαδικα-
σίας στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔΙΔ εφαρμόζονται οι χρεώσεις του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος.

5. Με την επιφύλαξη του προβλεπόμενου στην παράγραφο 3 τέλους 
καταχώρισης, οι αμοιβές και δαπάνες των προηγούμενων παρα-
γράφων καταβάλλονται από τα μέρη κατ’ ισομοιρία, εκτός αν τα 
μέρη αποφασίσουν διαφορετικά ή εκτός αν νόμος άλλως ορίζει, 
και δεν εξαρτώνται από την έκβαση της διαδικασίας.

6. Ο ΕΟΔΙΔ ενημερώνει τα μέρη και τον διαμεσολαβητή σχετικά με 
όλες τις παραπάνω αμοιβές και δαπάνες, και αναλαμβάνει την 
εκκαθάρισή τους.

7. Για κάθε διαμεσολάβηση που πραγματοποιείται με τη διαχεί-
ριση του ΕΟΔΙΔ, εφαρμόζονται οι αμοιβές και χρεώσεις του 
Παραρτήματος ΙΙΙ όπως ισχύει κατά την ημερομηνία επιβεβαίωσης 
από τον ΕΟΔΙΔ της λήψης αιτήματος για διαχείριση διαδικασίας 
διαμεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, 
κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την 15η Μαρτίου 2019.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κανονισμός Λειτουργίας 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διαχείριση υπηρε-
σιών διαμεσολάβησης, συνεπικουρείται στο έργο του από 
Συμβούλιο Διαμεσολάβησης, που απαρτίζεται από διακεκριμέ-
νους επιστήμονες και έμπειρους επαγγελματίες με εξειδίκευση 
στη μέθοδο και τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Το Συμβούλιο 
Διαμεσολάβησης λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο και διασφα-
λίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του.

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

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

1. Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης απαρτίζεται από πέντε (5) τακτικά 
και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης διορίζονται για θητεία 
τριών (3) ετών με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, το αργότερο εντός 
του δ΄ τριμήνου του τελευταίου έτους της εκάστοτε θητείας του 
Συμβουλίου Διαμεσολάβησης, μεταξύ υποψηφίων από λίστα 
που υποβάλλεται από την υφιστάμενη σύνθεση του Συμβουλίου 
Διαμεσολάβησης εντός του γ΄ τριμήνου του ίδιου έτους.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ μπορεί να αποφα-
σίσει την παράταση της θητείας ενός ή περισσοτέρων μελών της 
υφιστάμενης σύνθεσης του Συμβουλίου. 

4. Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης συγκροτείται έγκυρα από τη 
στιγμή που όλα τα μέλη του αποδεχτούν τον διορισμό τους, οπότε 
και δημοσιεύεται η σύνθεσή του στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

5. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης 
ορίζονται μεταξύ των μελών του Συμβουλίου κατά την πρώτη 
συνεδρίαση της νέας σύνθεσης αυτού, με αυξημένη πλειοψηφία 
των 4/7 τακτικών και αναπληρωματικών μελών.

6. Σε περίπτωση πρόωρης κένωσης θέσης μέλους του Συμβουλίου 
Διαμεσολάβησης, ή και σε κάθε άλλη περίπτωση μόνιμου ή διαρ-
κούς κωλύματος συμμετοχής, ο Πρόεδρος αυτού ενημερώνει 
αμελλητί το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, προκειμένου να πληρωθεί η θέση με 
τη διαδικασία των παρ. 1 και 2.  
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7. Η συμμετοχή σε αντίστοιχα συμβούλια, επιτροπές και εν γένει 
όργανα άλλων οργανισμών διαμεσολάβησης ή σε πολιτειακά 
όργανα ή αρχές δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή στο 
Συμβούλιο Διαμεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

1. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ ανατίθενται σε ένα ή περισσότερα 
συνεργαζόμενα με τον ΕΟΔΙΔ πρόσωπα καθήκοντα Γραμματέα 
του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης.

2. Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για την τήρηση πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης. Μεριμνά για 
την ενημέρωση του Προέδρου του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης 
κάθε φορά που συντρέχει περίπτωση συνεδρίασής του.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης έχει τις κάτωθι απαριθμούμενες αρμο-
διότητες που ρητά ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό:

 (α)   Αποφασίζει για τη συμπερίληψη διαμεσολαβητών στον 
Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΕΟΔΙΔ και τη διαγραφή διαμε-
σολαβητών από αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 
του Κανονισμού Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ και το άρθρο 7 του 
παρόντος.

 (β)  Γνωμοδοτεί, όταν του ζητηθεί από το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ ή από 
διαμεσολαβητή που διεξάγει διαμεσολάβηση βάσει του 
Κανονισμού Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ, για ζητήματα δεοντο-
λογικής φύσεως, ζητήματα που προκύπτουν από την επεξερ-
γασία ιδιαίτερα περίπλοκων υποθέσεων, καθώς επίσης για 
θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.

 (γ)  Γνωμοδοτεί, όταν του ζητηθεί από το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ ή από 
διαμεσολαβητή που διεξάγει διαμεσολάβηση βάσει του 
Κανονισμού Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ ή και αυτεπαγγέλτως, 
για κάθε θέμα που άπτεται της ερμηνείας του Κανονισμού 
Διαμεσολάβησης.

 (δ)  Αποφαίνεται επί ζητημάτων που αφορούν τη συμμόρφωση 
με τα πρότυπα λειτουργίας των αναγνωρισμένων διεθνώς 
κέντρων διαμεσολάβησης, την ελληνική και διεθνή νομοθεσία 
και τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του ΕΟΔΙΔ.

 (ε)  Αναλαμβάνει την εκ μέρους του ΕΟΔΙΔ εκπόνηση και υποβολή 
προτάσεων νομοθετικής πολιτικής προς την πολιτειακή ηγεσία. 

 (στ)  Υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ του ΕΟΔΙΔ για την τροποποίηση 
του Κανονισμού Διαμεσολάβησης και των Παραρτημάτων 
του, και γνωμοδοτεί όταν του ζητηθεί από το ΔΣ επί προτεινό-
μενων σχετικών τροποποιήσεων.
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 (ζ)  Κατά τη λήξη της θητείας του ή όποτε συντρέχει περίπτωση 
αντικατάστασης μέλους του, υποβάλλει προς το ΔΣ του ΕΟΔΙΔ 
λίστα υποψηφίων για την ανανέωση της σύνθεσής του.

 (η)  Ασκεί και κάθε άλλη συναφή προς τα ανωτέρω δραστηριότητα. 

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης βρίσκεται σε απαρτία και συνεδρι-
άζει έγκυρα εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ή εν 
απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος, και τουλάχιστον δύο (2) ακόμα 
μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, στην οικεία 
συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων συμμετέχει αναπληρωμα-
τικό μέλος. 

2. Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης μπορούν να 
διενεργούνται και με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών του, 
με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογικών μέσων . 

3. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη 
του Προέδρου, ή απουσιάζοντος αυτού, του Αντιπροέδρου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΩΛΥΜΑΤΑ

1. Όποιος ορισθεί σε συγκεκριμένη υπόθεση διαμεσολαβητής, διαι-
τητής, ουδέτερος εμπειρογνώμων ή πραγματογνώμων κωλύεται 
να ασκήσει καθήκοντα μέλους του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης 
σε θέμα που αφορά την εν λόγω υπόθεση.

2. Κωλύεται, περαιτέρω, όποιος έχει προσωπική ή επαγγελμα-
τική σχέση με τα μέρη που μπορεί να επηρεάσει ή να δώσει την 
εντύπωση ότι επηρεάζει την ανεξαρτησία και αμεροληψία του, 
ή εξαρτά οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή 
έμμεσο, από την έκβαση της υπό κρίση διαφοράς. Στην περί-
πτωση αυτή, τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης 
συνεδριάζουν και αποφασίζουν σχετικά με το αν συντρέχει λόγος 
εξαίρεσης του πιθανώς κωλυόμενου μέλους από τις εργασίες του 
Συμβουλίου Διαμεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

1. Για να περιληφθεί ένας διαμεσολαβητής στον Κατάλογο 
Διαμεσολαβητών συνεκτιμάται ιδίως η κατ’ ελάχιστον 10ετής 
επαγγελματική εμπειρία του ενδιαφερομένου στο γνωστικό του 
αντικείμενο, η μετεκπαίδευση και η διά βίου εκπαίδευσή του στο 
πεδίο των μεθόδων φιλικής επίλυσης διαφορών, η εμπειρία του 
σε υποθέσεις διαμεσολάβησης, το κύρος του στον επαγγελματικό 
του κύκλο και η υψηλή του εξειδίκευση σε επιμέρους τομείς που 
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σχετίζονται με διαφορές που αναλαμβάνει ο ΕΟΔΙΔ, σε συνδυασμό 
με τις τρέχουσες κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος 
συμπερίληψης ανάγκες του ΕΟΔΙΔ.

2. Όποιος επιθυμεί να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο 
Διαμεσολαβητών ΕΟΔΙΔ υποβάλλει σχετικό αίτημα, συνοδευό-
μενο από σύσταση από δύο (2) προτείνοντες Διαμεσολαβητές εκ 
του Καταλόγου ΕΟΔΙΔ.

3. Για τα αιτήματα συμπερίληψης στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών 
αποφασίζει οριστικά το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης με ομόφωνη 
απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Συμβούλιο Διαμεσολάβησης εξετάζει τις αιτήσεις που έχουν 
τυχόν υποβληθεί και δύναται να ζητεί από τους ενδιαφερομένους 
συμπληρωματικά στοιχεία ή και να ορίζει συνέντευξη με αυτούς.

4. Τα αιτήματα συμπερίληψης στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών 
εξετάζονται από το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης κατά την πρώτη 
συνεδρίασή του μετά την ημερομηνία υποβολής τους.

5. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος καλείται 
να υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΟΔΙΔ προκειμένου 
να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Διαμεσολαβητών, ενώ σε περί-
πτωση μη έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει εκ 
νέου σχετικό αίτημα μετά την πάροδο ενός (1) τουλάχιστον έτους 
από την ημερομηνία της οικείας απόφασης του Συμβουλίου 
Διαμεσολάβησης.

6. Για τη διαγραφή διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο 
Διαμεσολαβητών αποφασίζει το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης κατά 
τη διακριτική του ευχέρεια.

7. Ο Κατάλογος Διαμεσολαβητών επικαιροποιείται στην αρχή 
κάθε έτους με επιμέλεια του Γραμματέα του Συμβουλίου 
Διαμεσολάβησης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου για τη συμπερίληψη διαμεσολαβητών στον Κατάλογο 
ή τη διαγραφή τους από αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης δρα με γνώμονα τη διαφάνεια, την 
αξιοκρατία και τη διασφάλιση της ποιότητας και της επιστημονικής 
αρτιότητας των παρεχόμενων από τον ΕΟΔΙΔ υπηρεσιών. 

2. Για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων των εμπλεκό-
μενων σε διαμεσολάβηση μερών, οι αποφάσεις του Συμβουλίου 
Διαμεσολάβησης δεν γνωστοποιούνται σε άλλους πλην του ΕΟΔΙΔ 
και των εμπλεκόμενων στη συγκεκριμένη διαμεσολάβηση μερών.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΙΔ, η 
οποία λαμβάνεται αφού ληφθεί υπόψη γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου Διαμεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την 15η Μαρτίου 2019.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΟΔΙΔ

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που 

απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση υπάγονται 

προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και 

Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Γλώσσα διεξαγωγής της διαμεσολάβησης ορίζεται 

η ………... . Η παρούσα συμφωνία περί διαμεσολάβησης θα συνεχίσει 

να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος της παρούσας σύμβασης 

και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΟΔΙΔ

Βλ. σελ. 83-87
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  

ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΟΔΙΔ

Στην Αθήνα σήμερα την …….................……… του έτους 20…... μετα-
ξύ των συμβαλλομένων:

  α)  Της ανώνυμης 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 
εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής: «ΕΟΔΙΔ» και «Οργανισμός 
Διαμεσολάβησης»),

  β)  τ .................................................................................................
...................................................................................................,  
κατοίκου ...................................................................................,  
οδός ................................................................................αρ ......
με ΑΦΜ ……………………… Δ.Ο.Υ. ………………………………….. 
(στο εξής:  «Διαμεσολαβητής»)

   και 

  γ)  του..............................................................................................
.................................................................................................... 
και του .......................................................................................
....................................................................................................
(στο εξής: «τα Μέρη» ή «τα Μέρη της Διαφοράς»)

Συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

1.   ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟ-
ΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟ-
ΛΑΒΗΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ – ΑΠΟ-
ΔΟΧΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1.1.   Υπαγωγή: Την …/…/…… τα Μέρη επιβεβαίωσαν στον 
ΕΟΔΙΔ και επαναβεβαιώνουν με την παρούσα τη συναί-
νεσή τους να υπάγουν σε διαμεσολάβηση διεξαγόμενη 
βάσει του .................. δικαίου [ελληνικό ή άλλο δίκαιο] 
διαφορά τους (στο εξής: «η Διαφορά»), όπως αυτή εξειδι-
κεύεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος. Ακόμη, τα Μέρη 
δηλώνουν ότι η Διαφορά είναι υποκείμενη σε διαμεσολά-
βηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 1.2.    Ανάθεση διαμεσολάβησης και αποδοχή ορισμού: Για τον 
σκοπό αυτό, τα Μέρη από κοινού, και καθένα εξ αυτών 
ξεχωριστά, αναθέτουν με την παρούσα τη Διαφορά στον 
………………………… ως Διαμεσολαβητή, τον οποίο τα Μέρη 
επέλεξαν ελεύθερα, από τους συμπεριλαμβανομένους στον 
Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΕΟΔΙΔ που τέθηκε υπόψη τους 
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από τον ΕΟΔΙΔ, προκειμένου να διεξαχθεί διαμεσολάβηση 
σε σχέση με τη Διαφορά (στο εξής: «η διαμεσολάβηση»). 
Ο Διαμεσολαβητής αποδέχεται την ανάθεση αυτή με τους 
όρους και τις συμφωνίες της παρούσας.

 1.3.    Ανάθεση Διαχείρισης Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης και 
αποδοχή ανάθεσης: Ακόμη, τα Μέρη αναθέτουν με την 
παρούσα στον ΕΟΔΙΔ την διαχείριση υπηρεσιών διαμε-
σολάβησης που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη της 
διεξαγωγής της παρούσας διαμεσολάβησης όπως ενδει-
κτικώς γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, επικοι-
νωνία και συνολική μέριμνα της διαδικασίας της παρούσας 
διαμεσολάβησης. Κατά την παροχή από τον ΕΟΔΙΔ 
των Υπηρεσιών Διαχείρισης σχετικών με την παρούσα 
διαμεσολάβηση, ως Διαχειριστής Υπόθεσης ορίζεται 
ο ……………………………….., το πρόσωπο του οποίου 
δύναται να μεταβληθεί μονομερώς από τον ΕΟΔΙΔ. 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΟΔΙΔ

 2.1.    Τα Μέρη δηλώνουν προς τον ΕΟΔΙΔ, προς τον 
Διαμεσολαβητή και έναντι αλλήλων ότι ανέγνωσαν και 
έλαβαν πλήρη γνώση του Κανονισμού Διαμεσολάβησης 
ΕΟΔΙΔ, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρό-
ντος και ρυθμίζει κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικότερα 
από τους όρους του παρόντος, και ότι ρητώς συναινούν στη 
διεξαγωγή της παρούσας διαμεσολάβησης σύμφωνα με τον 
ανωτέρω Κανονισμό και τις ισχύουσες διατάξεις. 

 2.2.   Ο Διαμεσολαβητής δηλώνει ότι η διεξαγωγή της 
παρούσας διαμεσολάβησης θα λάβει χώρα σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, τον ανωτέρω Κανονισμό και 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα Μέρη αποδέχονται.

 2.3.   Ο ΕΟΔΙΔ δηλώνει ότι η εκ μέρους του Διαχείριση 
Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης θα διεκπεραιωθεί  σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας, τον ανωτέρω Κανονισμό 
και τις ισχύουσες διατάξεις και τα Μέρη αποδέχονται.

 

3. ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

 3.1.    Ο Διαμεσολαβητής βεβαιώνει ότι είναι σε θέση να διεξάγει 
τη διαμεσολάβηση σχετικώς με τη Διαφορά για τα συγκε-
κριμένα Μέρη με πλήρη ανεξαρτησία, αμεροληψία και 
ουδετερότητα, καθώς και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό 
του και σε σχέση με τη συγκεκριμένη Διαφορά και τα 
συγκεκριμένα Μέρη κάποιο κώλυμα ή ασυμβίβαστο ή 
άλλος λόγος που θα κώλυε αυτόν στη διεξαγωγή της 
διαμεσολάβησης.

 3.2.   Τα Μέρη, αφού ενημερώθηκαν για τυχόν περιστά-
σεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ή να δώσουν 
την εντύπωση ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία του 
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Διαμεσολαβητή, καθώς και για τυχόν σύγκρουση συμφε-
ρόντων, αποδέχονται ανεπιφύλακτα την ανάθεση της 
παρούσας διαμεσολάβησης σε αυτόν για τη Διαφορά.

4.  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ. 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

 4.1.   Τα Μέρη συμφωνούν ότι η διαδικασία διαμεσολάβησης 
θα λάβει χώρα στην ……………… γλώσσα. 

 4.2.   Ως τόπος διεξαγωγής των συναντήσεων και της διαδι-
κασίας διαμεσολάβησης εν γένει ορίζεται η ανωτέρω 
αναφερόμενη στο παρόν έδρα του ΕΟΔΙΔ και οι σε αυτήν 
ειδικώς διαμορφωμένες προς τον σκοπό αυτόν εγκα-
ταστάσεις που παρέχουν στον ΕΟΔΙΔ τη δυνατότητα 
Διαχείρισης των Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης.

 4.3.   Ως χρόνος διεξαγωγής της πρώτης συνεδρίας διαμεσο-
λάβησης ορίζεται η …/…/ 20……, με ώρα έναρξης την 
……… και απώτατη ώρα λήξης την ………... Τυχόν μετα-
γενέστερες συνεδρίες καθορίζονται από κοινού από τα 
Μέρη, το Διαμεσολαβητή και τον ΕΟΔΙΔ.

5. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Προ της έναρξης της διαμεσολάβησης, τα Μέρη δια ή μετά των Πλη-
ρεξουσίων Δικηγόρων τους, εφόσον οι τελευταίοι συμμετέχουν στη 
διαμεσολάβηση, προσκομίζουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγρα-
φα, καθώς και τα γραμμάτια προείσπραξης των αντίστοιχων Δικηγο-
ρικών Συλλόγων.

6. ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

Τα Μέρη δηλώνουν ότι έχουν εξουσία διαθέσεως επί του αντικειμέ-
νου της Διαφοράς και για τον λόγο αυτόν νομιμοποιούνται να συνά-
ψουν το παρόν, καθώς και το τυχόν συμφωνητικό επίλυσής της, που 
ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια ή κατά το πέρας της διαδικασίας της 
διαμεσολάβησης.

7. ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Τα Μέρη υποχρεούνται να υποβάλουν στον Διαμεσολαβητή, το αργό-
τερο μέχρι …/…/…… το υπόμνημα διαμεσολάβησης και τυχόν συμπλη-
ρωματικά έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο φακέλου εν 
γένει, το οποίο επιθυμούν να θέσουν υπόψη του Διαμεσολαβητή. 

Εναλλακτική διατύπωση ανάλογα με την περίπτωση: 
Τα Μέρη δηλώνουν ότι έχουν υποβάλει στον Διαμεσολαβητή υπόμνημα διαμε-
σολάβησης και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή 
στοιχείο φακέλου εν γένει, το οποίο επιθυμούν να θέσουν υπόψη του Διαμεσο-
λαβητή, και ο Διαμεσολαβητής δηλώνει ότι έλαβε τα ως άνω έγγραφα.
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8. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 8.1.    Τα Μέρη δηλώνουν ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως από 
τον Διαμεσολαβητή ως προς τις αρχές και τους κανόνες 
της διαμεσολάβησης, τα οποία αποδέχονται ανεπιφύ-
λακτα.

 8.2.   Ειδικότερα δηλώνουν ότι:

     i.  Συμμετέχουν εκουσίως και με καλή πίστη στη διαδι-
κασία διαμεσολάβησης 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 διαμεσολάβηση και να τηρήσουν απόρρητο 
το περιεχόμενο των συζητήσεων, καθώς και το περι-
εχόμενο της συμφωνίας στην οποία τυχόν θα κατα-
λήξουν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η γνωστο-
ποίηση του περιεχομένου της εν λόγω συμφω-
νίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής ή εάν 
τα μέρη ρητά συμφωνήσουν διαφορετικά. Το απόρ-
ρητο 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 διαμεσο-
λάβηση εφόσον επέρχεται διευθέτηση της Διαφοράς η 
οποία, κατά την κρίση του, φαίνεται μη εφαρμόσιμη ή 
παράνομη.

     iv.  Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης 
συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον 
Διαμεσολαβητή και, κατά περίπτωση, από τα Μέρη 
και τους Παραστάτες Δικηγόρους. Με επιμέλεια 
οποιουδήποτε εκ των Μερών, το πρωτότυπο αυτού 
δύναται να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου 
για τη διαφορά Μονομελούς Πρωτοδικείου.

9. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Συμφωνία επίλυσης της διαφοράς, που προκύπτει στο πλαίσιο της δι-
αδικασίας 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 Πληρεξούσιοι Δικηγόροι εξετάσουν τη συμφωνία, 
προς διασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων τους.

    iii.  Τα Μέρη δηλώσουν ρητά ότι κατανοούν τους όρους της 
συμφωνίας.
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10. ΑΜΟΙΒΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 10.1.    Τα Μέρη ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΙΔ για τις χρεώ-
σεις που εφαρμόζονται για τη διεξαγωγή της παρούσας 
διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες 
χρεώσεων του ΕΟΔΙΔ, και δηλώνουν με το παρόν ότι 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι:

     i.   Το κόστος μίσθωσης των χώρων διεξαγωγής της 
διαμεσολάβησης στον ΕΟΔΙΔ ανέρχεται σε ……… 
(….) ευρώ. 

     ii.   Σε περίπτωση που παρασχεθούν από τον ΕΟΔΙΔ και 
άλλες Υπηρεσίες σχετικές με τη διαμεσολάβηση ο 
ΕΟΔΙΔ θα ενημερώνει εκ των προτέρων τα Μέρη για 
το σχετικό κόστος.

 10.2.   Ο Διαμεσολαβητής και τα Μέρη δηλώνουν με το παρόν 
ότι συμφωνούν ανεπιφύλακτα ως προς τα εξής:

     i.  Η ημερήσια αμοιβή του Διαμεσολαβητή για τις 
υπηρεσίες διαμεσολάβησης που αφορά στη Διαφορά 
ανέρχεται σε …………………  (……) ευρώ ανά Μέρος. 

       Εναλλακτική διατύπωση για την περίπτωση υποχρεωτικής 
διαμεσολάβησης: 

      Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή για την πρώτη συνεδρία διαμε-
σολάβησης, διάρκειας έως δύο (2) ωρών, ανέρχεται σε ……… 
(….) ευρώ συνολικά. Για κάθε επόμενη συνεδρία η ημερή-
σια αμοιβή του Διαμεσολαβητή για τις υπηρεσίες διαμεσολά-
βησης που αφορά στη Διαφορά ανέρχεται σε …………………  
(……) ευρώ ανά Μέρος.

    ii.   Ως ημερήσια απασχόληση του Διαμεσολαβητή νοεί-
ται η οκτάωρη απασχόληση αυτού, από ............ έως 
............, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων ή 
των κατ’ ιδίαν συναντήσεων με τα μέρη (caucus).

     iii.   Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή για κάθε επιπλέον 
ώρα απασχόλησής του, πέραν του οκταώρου επί 
του οποίου υπολογίζεται η ημερήσια αμοιβή του 
για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ανέρχεται σε 
…………………  (……) ευρώ ανά Μέρος.

     iv.  Η ελάχιστη αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρει 
ο Διαμεσολαβητής αντιστοιχεί στο ήμισυ της ημερή-
σιας αμοιβής όπως αυτή συμφωνείται στο άρθρο 
10.2(i) του παρόντος, και καλύπτει την απασχόληση 
αυτού από την ώρα έναρξης της συνεδρίας και για 
τέσσερις (4) συναπτές ώρες κατά μέγιστο.

     v.   Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετά 
την παρέλευση τετράωρης απασχόλησης και πριν 
την ολοκλήρωση οκταώρου, τα μέρη βαρύνονται με 
το σύνολο της αμοιβής για την ημερήσια οκτάωρη 
απασχόληση του Διαμεσολαβητή, όπως αυτή 
συμφωνείται στο άρθρο 10.2(i) του παρόντος.
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 10.3.  Όλα τα ανωτέρω ποσά υπολογίζονται πλέον ΦΠΑ.

 10.4.   Τα Μέρη αναλαμβάνουν το συνολικό κόστος της 
Διαχείρισης Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης από τον ΕΟΔΙΔ, 
το οποίο περιλαμβάνει αφενός την κατά τα ανωτέρω 
οριζόμενη αμοιβή του Διαμεσολαβητή και αφετέρου το 
κόστος μίσθωσης των χώρων διεξαγωγής της υπόθεσης 
στον ΕΟΔΙΔ, κατά ποσοστό …… % έκαστο και έχουν ήδη 
προκαταβάλει την αξία …… ημέρας διαμεσολάβησης, ήτοι 
…………………  (……) ευρώ, βάσει του σχετικού παρα-
στατικού που έχει εκδοθεί και παραδοθεί ή θα εκδοθεί 
και παραδοθεί στα Μέρη. Σε περίπτωση μη καταβολής 
οποιουδήποτε ποσού από ένα εκ των Μερών, η διαμεσο-
λάβηση δεν προχωρά έως ότου καλυφθεί αυτό το ποσό 
από οποιοδήποτε εκ των Μερών.

 10.5 .  Όλα τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται έναντι έκδοσης 
του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

 10.6.   Αν, παρά τις κατά τα ανωτέρω δηλώσεις των Μερών, τα 
Μέρη δεν έχουν εξουσία διαθέσεως επί του αντικειμένου 
της Διαφοράς ή η διαφορά δεν είναι υποκείμενη σε διαμε-
σολάβηση ή καταστεί μη υποκείμενη σε διαμεσολάβηση 
μετά την υπογραφή και την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
οι υποχρεώσεις των Μερών έναντι του ΕΟΔΙΔ από την 
παρούσα δεν μεταβάλλονται. 

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

 11.1.   Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 

 11.2.    Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές 
που απορρέουν από ή σχετίζονται με το παρόν συμφωνη-
τικό υπάγονται αποκλειστικώς προς επίλυση σε διαμεσο-
λάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας 
(ΕΟΔΙΔ) και ρητώς με το παρόν υπάγουν αυτές ως 
ανωτέρω. Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής 
δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη 
επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα 
και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται 
και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ. Η παρούσα συμφωνία περί διαμεσο-
λάβησης και διαιτησίας συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ 
ανεξάρτητα από το κύρος του παρόντος και έως ότου 
όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.

 11.3.   Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ουσιώδεις.

 11.4.   Το παρόν τροποποιείται μόνον εγγράφως με την 
υπογραφή όλων των εδώ συμβαλλομένων.
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Το παρόν συμφωνητικό, αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από 
τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη σε ……… όμοια πρωτότυπα, έλαβε 
δε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Οργανισμό Διαμεσολάβησης, 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  
(ΕΟΔΙΔ) ΑΕ»

[υπογραφή]

Ο / Η Διαμεσολαβητής/-τρια,

[υπογραφή]

Τα Μέρη

[υπογραφές μερών]

[Ακολουθεί παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή της διαφοράς και προ-
σαρτάται στο Συμφωνητικό]
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ΑΜΟΙΒEΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 

ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΟΔΙΔ

Πίνακας 1

Αμοιβές Διαμεσολαβητών

Αξία αντικειμένου της διαφοράς 
(σε ευρώ)

Αμοιβή Διαμεσολαβητή 
(χρέωση ανά πλευρά ανά ημέρα)

Έως 5.000    200.00 €

Από 5.001 έως 20.000    400.00 €

Από 20.001 έως 50.000    550.00 €

Από 50.001 έως 100.000    800.00 €

Από 100.001 έως 200.000 1.000,00 €

Από 200.001 έως 300.000 1.150,00 €

Από 300.001 έως 400.000 1.300,00 €

Από 400.001 έως 500.000 1.550,00 €

Από 500.001 έως 600.000 1.750,00 €

Από 600.001 έως 700.000 1.800,00 €

Από 700.001 έως 800.000 2.000,00 €

Από 800.001 έως 900.000 2.250,00 €

Από 900.001 έως 1.000.000 2.400,00 €

Από 1.000.001 και άνω Καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας

Ωριαία αμοιβή Διαμεσολαβητή πέραν 
του 8ώρου απασχόλησης  
(χρέωση ανά πλευρά)

120 € ανά ώρα απασχόλησης

• Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
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Πίνακας 2

Μίσθωση χώρων Διεξαγωγής Διαμεσολάβησης  
υπό τον Κανονισμό ΕΟΔΙΔ    (Housing & Accommodation)

4ωρη χρήση (κατόπιν συμφωνίας) 8ωρη χρήση (κατόπιν συμφωνίας)

•  Η μίσθωση αφορά μία ή περισσότερες αίθουσες, κατά περίπτωση.

Οι αίθουσες είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για την εξυπηρέτηση της 
διαδικασίας διαμεσολάβησης διασφαλίζοντας την τήρηση των όρων της 
απαιτούμενης μυστικότητας και διαθέτουν flipchart, αναλώσιμα, video 
projector, δυνατότητα video & call conference. 

•   Παρέχεται coffee break καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ποικιλία γευ-
μάτων, κατά περίπτωση. 

•   Το κόστος μίσθωσης των χώρων διεξαγωγής βαρύνει και τα δύο μέρη 
κατ’ ισομοιρία, εκτός αν έχει προηγηθεί διαφορετική συμφωνία.

•   Η διάρκεια της διαδικασίας όταν ξεπερνά τις 8 ώρες, τότε χαρακτηρίζεται 
ολοήμερη, και το κόστος μίσθωσης της κάθε αίθουσας για κάθε ώρα πέ-
ραν του 8ώρου αυξάνεται κατόπιν σχετικής συμφωνίας.

•  Όλες οι τιμές επιβαρύνονται με τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

Πίνακας 3

Τέλος Καταχώρισης Υπόθεσης  (Filing Fee)

Τέλος καταχώρισης Υπόθεσης: 150€

•   Καταβάλλεται από το αιτούν τη διαμεσολάβηση μέρος, κατόπιν επιβεβαί-
ωσης της συναίνεσης όλων των μερών για διαμεσολάβηση. 

•   Εάν η διαμεσολάβηση προχωρήσει, συμψηφίζεται τελικώς με το οφειλό-
μενο από το μέρος που το κατέβαλε συνολικό ποσό.

•  Σε περίπτωση ακύρωσης της διαμεσολάβησης δεν επιστρέφεται. 

•   Ο ΕΟΔΙΔ δύναται να αυξήσει το ποσό του τέλους καταχώρισης σε περί-
πτωση που πρόκειται για ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση, ιδίως εάν συμμε-
τέχουν περισσότερα από δύο μέρη ή περισσότερα από δύο πρόσωπα ανά 
πλευρά της διαφοράς.

•  Το ποσό επιβαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
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Όροι τιμολόγησης και είσπραξης αμοιβών  
από τον ΕΟΔΙΔ

1. Ορισμοί

 Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος: 

 (α)  ως «πλευρά της διαφοράς» ή «μέρος στη διαφορά» νοείται το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο και ο παραστάτης δικηγόρος του, 
εφόσον υπάρχει,

 (β)  ως «πλήρης ημέρα διαμεσολάβησης» νοείται η οκτάωρη 
(8) συνεδρία διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων των 
διαλειμμάτων, 

 (γ)  ως «4ωρη χρήση» νοείται η απασχόληση του διαμεσολαβητή ή 
η δέσμευση αιθουσών για τέσσερις ώρες.

2. Εφαρμογή χρεώσεων & ΦΠΑ

 2.1.  Οι αναγραφόμενες στον Πίνακα 1 αμοιβές (αμοιβολόγιο 
διαμεσολαβητών) εφαρμόζονται ανά πλευρά και ανά ημέρα 
διαμεσολάβησης. 

 2.2.  Οι αναγραφόμενες στους Πίνακες 1 έως 3 αμοιβές και χρεώ-
σεις δεν συμπεριλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

3. Αμοιβές & Χρεώσεις Διαμεσολάβησης

 Τα μέρη καταβάλλουν το τέλος καταχώρισης της υπόθεσης, την 
αμοιβή του διαμεσολαβητή και το κόστος μίσθωσης χώρων διεξα-
γωγής της υπόθεσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα παρα-
κάτω:

 3.1.  Τέλος καταχώρισης: το αιτούν τη διαμεσολάβηση μέρος 
καταβάλλει στον ΕΟΔΙΔ τέλος καταχώρισης ύψους 150 
ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται τελικώς με το οφειλόμενο από 
το μέρος που το κατέβαλε συνολικό ποσό. Σε περίπτωση που 
η διαδικασία διαμεσολάβησης ακυρωθεί ή δεν προχωρήσει, 
το τέλος καταχώρισης δεν επιστρέφεται.

 3.2.  Αμοιβή διαμεσολαβητή: H αμοιβή του διαμεσολαβητή υπολο-
γίζεται με κριτήριο την αξία του αντικειμένου της διαφοράς 
σύμφωνα με το αναγραφόμενο στον πίνακα 1 αμοιβολόγιο. 
Σε περίπτωση διαφοράς μη αποτιμητής σε χρήμα, η ως άνω 
αμοιβή καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του διαμεσο-
λαβητή, του ΕΟΔΙΔ και των μερών.

    Οι αναγραφόμενες στον παραπάνω Πίνακα  αμοιβές εφαρ-
μόζονται ανά πλευρά και ανά ημέρα και αντιστοιχούν σε 
απασχόληση του διαμεσολαβητή για μία πλήρη ημέρα διαμε-
σολάβησης. 
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 Για κάθε επιπλέον ώρα απασχόλησης του διαμεσολαβητή ανά ημέρα, 
πέραν του οκταώρου, η αμοιβή του υπολογίζεται με βάση τη γενική 
ωριαία αμοιβή, όπως αυτή ορίζεται στο αμοιβολόγιο.

 3.3.   Κόστος μίσθωσης χώρων διεξαγωγής διαμεσολάβησης και 
επισιτιστικών (Housing & Accommodation): Εφαρμόζεται 
ανά ημέρα (για 4ωρη ή 8ωρη χρήση) και περιλαμβάνει τη 
χρήση μίας ή περισσοτέρων αιθουσών κατάλληλα διαμορ-
φωμένων για τη διεξαγωγή διαδικασίας διαμεσολάβησης, 
καθώς επίσης και το κόστος επισιτιστικών κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας. 

    Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί 4ωρη χρήση αιθουσών 
και η διαμεσολάβηση διαρκέσει άνω των τεσσάρων ωρών, 
εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, εφαρμόζεται η χρέωση που 
αντιστοιχεί σε 8ωρη χρήση της αίθουσας. Επιπλέον παροχές, 
όπως ενδεικτικώς υπηρεσίες και εξοπλισμός μετάφρασης 
και διερμηνείας, συμφωνούνται κατά περίπτωση μεταξύ 
του ΕΟΔΙΔ και των συμμετεχόντων, που αναλαμβάνουν το 
σχετικό κόστος.

4. Ελάχιστη χρέωση

  Εκτός αντίθετης συμφωνίας, η ελάχιστη χρέωση περιλαμβάνει:
 •  την αμοιβή του διαμεσολαβητή για απασχόληση τεσσάρων (4) 

ωρών, ήτοι μισής μέρας διαμεσολάβησης, και
 •  το κόστος μίσθωσης χώρων διεξαγωγής της συνεδρίας σε μία ή 

περισσότερες αίθουσες, αναλόγως των αναγκών της υπόθεσης, 
για 4ωρη χρήση.

5. Προκαταβολή

 5.1.   Για κάθε διαδικασία διαμεσολάβησης που διεξάγεται υπό τον 
παρόντα Κανονισμό, το συμφωνηθέν κόστος προκαταβάλ-
λεται πλήρως το αργότερο μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της αντί-
στοιχης συνεδρίας. 

 5.2.  Σε περίπτωση μη καταβολής οποιουδήποτε ποσού, η διαμε-
σολάβηση δεν προχωρά έως ότου καλυφθεί αυτό το ποσό 
από οποιοδήποτε εκ των Μερών.

6. Πολιτική ακύρωσης

 6.1.  Σε περίπτωση ματαίωσης της διαμεσολάβησης, το τέλος 
καταχώρισης δεν επιστρέφεται.

 6.2.  Σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης συνεδρίας 
διαμεσολάβησης, ισχύουν τα εξής: 

   (α)  Αν η συνεδρία ακυρωθεί μέχρι πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής 
της, τα μέρη δεν βαρύνονται με καμία χρέωση. Τυχόν 
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καταβληθείσα προκαταβολή επιστρέφεται ή συμψηφί-
ζεται με μελλοντική οφειλή για την ίδια υπόθεση. 

   (β)  Αν η συνεδρία ακυρωθεί μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής 
της, τα μέρη βαρύνονται με το κόστος της συμφωνη-
θείσας μίσθωσης των χώρων διεξαγωγής της διαδικα-
σίας (4 ή 8 ώρες). Τυχόν υπερβάλλον ποσό από την κατα-
βληθείσα προκαταβολή επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με 
μελλοντική οφειλή για την ίδια υπόθεση.

   (γ)  Αν η συνεδρία ακυρωθεί από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες 
πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της διαμε-
σολάβησης έως και κατά την καθορισμένη ημερομηνία 
διεξαγωγής της, τα μέρη βαρύνονται με το σύνολο της 
προβλεπόμενης κατά περίπτωση προκαταβολής, η οποία 
δεν επιστρέφεται αν έχει ήδη καταβληθεί.


