
 

 

 

ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ  

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ 

Αριθμός Εγκσκλίοσ 2/14 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 

ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΤ 

 

ΕΠΕΙΔΗ, o πεξί ηεο ύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Δμώδηθεο 

Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φύζεσο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο 

ηνπ 2014 (Ν.125(Ι)/2014), δηεπξύλεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνύ 

Δπηηξόπνπ ώζηε λα δύλαηαη λα δηνξίδεη, ζηε βάζε αίηεζεο ρξεσζηώλ, 

Γηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμύ ηνπ ρξεώζηε 

θαη ηνπ Αδεηνδνηεκέλνπ Πηζησηηθνύ Ιδξύκαηνο (ΑΠΙ) γηα ζθνπνύο 

αλαδηάξζξσζεο πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ  

 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, γηα ζθνπνύο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ Νόκνπ, θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην άξζξν 14Γ(5) ηνπ Ν. 125(Ι)/2014 πνπ αθνξά ηελ 

ππνβνιή αηηήζεσλ πξνλνεί όηη «ην θόζηνο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

δηακεζνιαβεηή δε δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα πεληαθόζηα επξώ (€500) θαη 

θαηαλέκεηαη θαηά είθνζη ηνηο εθαηόλ (20%) ζην ρξεώζηε θαη θαηά νγδόληα ηνηο 

εθαηόλ (80%) ζην ΑΠΙ» θαη όηη «ν Δπίηξνπνο δύλαηαη κε εξκελεπηηθή εγθύθιηό 

ηνπ, θαηά ηα νξηδόκελα ζην εδάθην (12), λα θαζνξίζεη ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ 

ηνπ θόζηνπο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηακεζνιαβεηή». 

 

Ο ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟ, ελόςεη ησλ πην πάλσ, αζθώληαο 

ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ ηνπ παξέρεη ν Νόκνο γηα λα εθδίδεη εξκελεπηηθέο 

εγθπθιίνπο, εθδίδεη ηελ παξνύζα Δξκελεπηηθή Δγθύθιην κε ηελ νπνία θαζνξίδεη 

ην θόζηνο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηακεζνιαβεηή κε ζθνπό ηελ 

αλαδηάξζξσζε πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ σο εμήο:- 

 

(α) Γηα ππό αλαδηάξζξσζε πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο κέρξη €100 000 (εθαηόλ 

ρηιηάδεο επξώ) ε ακνηβή ηνπ δηακεζνιαβεηή είλαη €400 (ηεηξαθόζηα επξώ), θαη 

 

(β) Γηα ππό αλαδηάξζξσζε πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο άλσ ησλ €100 000 

(εθαηόλ ρηιηάδσλ επξώ) ε ακνηβή ηνπ δηακεζνιαβεηή είλαη €500 (πεληαθόζηα 

επξώ). 

 

ΚΑΣΑ ΤΝΕΠΕΙΑ, θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 14Γ(5), ε θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο 

ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηακεζνιαβεηή θαζνξίδεηαη σο εμήο:- 

 



(α) Γηα ππό αλαδηάξζξσζε πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο €100 000 (εθαηόλ ρηιηάδεο 

επξώ), ν ρξεώζηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζην δηακεζνιαβεηή €80 (νγδόληα 

επξώ) θαη ην ΑΠΙ €320 (ηξηαθόζηα είθνζη επξώ). 

 

(β) Γηα ππό αλαδηάξζξσζε πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο άλσ ησλ €100 000 

(εθαηόλ ρηιηάδσλ επξώ), ν ρξεώζηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζην δηακεζνιαβεηή 

€100 (εθαηόλ επξώ) θαη ην ΑΠΙ €400 (ηεηξαθόζηα επξώ).  

 

ΝΟΕΙΣΑΙ ΟΣΙ, ηα κέξε, δειαδή ν ρξεώζηεο θαη ην ΑΠΙ, νθείινπλ λα 

θαηαβάινπλ ην πνζό πνπ ηνπο αλαινγεί ζην δηακεζνιαβεηή πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηεο δηακεζνιαβεηηθήο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα, επεηδή ην άξζξν 

14Γ(4) πξνλνεί όηη «ην ΑΠΙ νθείιεη λα δηεπζεηήζεη εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξώλ, από ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζήο ηνπ από ηνλ Δπίηξνπν, θαηά ηα 

νξηδόκελα ζην εδάθην (3), ζπλάληεζε κε ην ρξεώζηε, παξνπζία ηνπ 

δηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο πξνεδξεύεη ησλ νπνησλδήπνηε ζπλαληήζεσλ», ζηε 

ζπλάληεζε απηή, εθηόο άιισλ γεγνλόησλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα επηζπκβνύλ, 

ηα κέξε νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ζην δηακεζνιαβεηή ηε δηακεζνιαβεηηθή 

ακνηβή. Ο δηακεζνιαβεηήο νθείιεη, ελ ζπλερεία, λα εθδώζεη απόδεημε 

είζπξαμεο ηεο ακνηβήο, αληίγξαθα ηεο νπνίαο ζα απνζηέιινληαη άκεζα ζην 

γξαθείν ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Δπηηξόπνπ. Ηκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

δηακεζνιάβεζεο είλαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ελ ιόγσ απόδεημεο. Η 

δηακεζνιαβεηηθή πξνζπάζεηα άξρεηαη αθνύ πξώηα θαηαβιεζεί πιήξσο ε ελ 

ιόγσ ακνηβή.  

 

Η ΠΑΡΟΤΑ Δξκελεπηηθή Δγθύθιηνο,(Αξ. 2/14), ζα αλαθέξεηαη σο ε 

Δξκελεπηηθή Δγθύθιηνο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Δπηηξόπνπ, «ρεηηθά κε ηνλ 

ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

δηακεζνιαβεηή θαη ην ρξόλν θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ηνπ».   
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