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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.



84 eodid.org  I  2019

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.



85

Α
Μ

Ο
ΙΒ

Ε
Σ

 Δ
ΙΑ

Μ
Ε

Σ
Ο

Λ
Α

Β
Η

Σ
Η

Σ

ΑΜΟΙΒEΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  I

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.


