
Άρθρο 214 Β : Δικαστική διαμεσολάβηση  

1. Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να επιλυθούν και με προσφυγή σε δικαστική 

μεσολάβηση. Η προσφυγή στη δικαστική μεσολάβηση, η οποία είναι προαιρετική, μπορεί 

να γίνει πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας.  

2. Σε κάθε πρωτοδικείο ορίζονται, για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη 

έτη, ένας ή περισσότεροι από τους υπηρετούντες προέδρους πρωτοδικών ή τους 

αρχαιότερους πρωτοδίκες ως μεσολαβητές μερικής ή πλήρους απασχόλησης.  

3. Η δικαστική μεσολάβηση περιλαμβάνει ξεχωριστές και κοινές ακροάσεις και συζητήσεις 

των μερών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους με τον μεσολαβητή δικαστή, ο οποίος 

και μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. Κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί, μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, να προσφεύγει στον κατά 

τόπον αρμόδιο δικαστή μεσολαβητή υποβάλλοντας γραπτώς το αίτημά του.  

4. Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, 

ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να 

καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη δικαστική μεσολάβηση για την επίλυση της διαφοράς 

τους και ταυτόχρονα, αν συμφωνούν τα μέρη, να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης σε 

σύντομη δικάσιμο και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.  

5. Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία συντάσσεται πρακτικό μεσολάβησης. Το πρακτικό 

υπογράφεται από τον μεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους και 

το πρωτότυπό του κατατίθεται στη γραμματεία του πρωτοδικείου όπου διεξήχθη η 

μεσολάβηση. Κατά την κατάθεση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει παράβολο υπέρ του 

Δημοσίου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από 

την κατάθεση στη γραμματεία του πρωτοδικείου, το πρακτικό μεσολάβησης, εφόσον 

περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με 

το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ Κ.Πολ.Δ.  

6. Η μεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο 

αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι 

συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας. 

 



Άρθρο 950 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 

 

1. Με την απόφαση με την οποία διατάζεται η απόδοση ή παράδοση τέκνου 

καταδικάζεται ο γονέας που έχει το τέκνο να εκτελέσει αυτή την πράξη και με την 

ίδια απόφαση, για την περίπτωση που δεν την εκτελέσει, απαγγέλλεται 

αυτεπαγγέλτως χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ υπέρ του 

αιτούντος την απόδοση ή παράδοση και σε προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Αν το 

τέκνο δεν βρεθεί, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 861 έως 866. 

 

2. Αν παρεμποδίζεται το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το 

τέκνο, η απόφαση που ρυθμίζει την επικοινωνία μπορεί να απειλήσει με χρηματική 

ποινή και προσωπική κράτηση εκείνον που εμποδίζει την επικοινωνία και 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 947. 

 

3. Κατά την επικύρωση από το δικαστήριο της κατά το άρθρο 1441 του Αστικού 

Κώδικα συμφωνίας των συζύγων, με την οποία ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, 

διατάσσεται αυτεπαγγέλτως και η απόδοση ή η παράδοση του τέκνου στον γονέα 

στον οποίο ανατίθεται η επιμέλεια και εφαρμόζεται κατά τα λοιπά η πρώτη 

παράγραφος του παρόντος άρθρου. Ως προς τη ρυθμιζόμενη με την ίδια συμφωνία 

επικοινωνία με το τέκνο εφαρμόζεται αναλόγως η δεύτερη παράγραφος του 

παρόντος άρθρου. 
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Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Σκοπός

Ο νόμος αυτός έχει σκοπό: α) την προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί−
ας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα 
διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
διασυνοριακών διαφορών και β) τη θεσμοθέτηση εθνι−
κών διαδικασιών διαμεσολάβησης.

Άρθρο 2
Υπαγόμενες διαφορές

Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν 
σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά 
έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της 
διαφοράς. Η συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς στη 
διαμεσολάβηση αποδεικνύεται με έγγραφο ή από τα 
πρακτικά του δικαστηρίου στην περίπτωση της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 3 και διέπεται από τις διατάξεις 
του ουσιαστικού δικαίου για τις συμβάσεις.

Άρθρο 3
Προσφυγή στη διαμεσολάβηση

1. Διαμεσολάβηση είναι δυνατή:
α) αν τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδι−

κασία διαμεσολάβησης πριν ή κατά τη διάρκεια της 
εκκρεμοδικίας,

β) αν κληθούν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,

γ) αν διαταχθεί διαμεσολάβηση από δικαστήριο άλλου 
κράτους−μέλους ή

δ) αν επιβάλλεται υποχρεωτικά διαμεσολάβηση με 
νόμο.

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση αποκλείει προσω−
ρινά και μέχρι περατώσεώς της, τη διαδικασία ενώπιον 
των δικαστηρίων.

2. Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση 
μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την πε−

ρίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις 
της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη 
διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον 
τα μέρη συμφωνούν το δικαστήριο αναβάλλει υποχρε−
ωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την 
πάροδο τριμήνου και όχι πέραν του εξαμήνου.

Άρθρο 4
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως διασυνοριακή διαφορά νοείται εκείνη κατά την 
οποία τουλάχιστον ένα από τα μέρη κατοικεί μονίμως 
ή διαμένει συνήθως σε κράτος−μέλος διαφορετικό από 
εκείνο οποιουδήποτε άλλου μέρους κατά την ημερο−
μηνία στην οποία:

αα) τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία 
διαμεσολάβησης αφότου ανέκυψε η διαφορά·

ββ) διετάχθη η διαμεσολάβηση από δικαστήριο κρά−
τους−μέλους·

γγ) υφίσταται υποχρέωση διαμεσολάβησης δυνάμει 
του εθνικού δικαίου ή

δδ) κληθούν τα μέρη για τους σκοπούς της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 3.

Για τους σκοπούς των άρθρων 10 και 11, ως διασυνορι−
ακή διαφορά νοείται και εκείνη για την οποία αρχίζουν 
δικαστικές διαδικασίες ή διαιτησία ύστερα από διαμεσο−
λάβηση μεταξύ των μερών σε κράτος−μέλος άλλο από 
εκείνο της μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής των 
μερών, κατά την προβλεπόμενη στην κατά τα ανωτέρω 
περίπτωση α΄ υποστοιχεία αα, ββ ή γγ ημερομηνία.

Η έννοια της κατοικίας προσδιορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 59 και 60 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

β) Ως διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία 
ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα 
μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν 
με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια διαμεσο−
λαβητή. Στην έννοια αυτή δεν περιλαμβάνεται η από−
πειρα συμβιβασμού που γίνεται από τον ειρηνοδίκη ή 
το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 208 επ. και 233 παράγραφος 2 ΚΠολΔ.

γ) Ως διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τους 
διαδίκους πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει 
διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμε−
ρόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο 
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ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσο−
λάβηση. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι δικηγόρος 
διαπιστευμένος ως διαμεσολαβητής κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 7. Αν πρόκειται για διασυνοριακή διαφο−
ρά κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ του παρόντος 
άρθρου, τα μέρη μπορούν να ορίσουν διαπιστευμένο 
διαμεσολαβητή που δεν έχει τη δικηγορική ιδιότητα.

Άρθρο 5
Φορείς κατάρτισης

1. Φορείς κατάρτισης διαμεσολαβητών μπορούν να εί−
ναι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που συνιστούν 
από κοινού ένας τουλάχιστον δικηγορικός σύλλογος και 
ένα τουλάχιστον από τα επιμελητήρια της Χώρας και 
λειτουργούν μετά τη χορήγηση άδειας από την υπηρε−
σία του άρθρου 7.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι 
και προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των 
φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, το περιεχόμενο 
των σχετικών προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και μετεκπαίδευσης, η διάρκειά τους, ο τό−
πος διεξαγωγής τους, τα προσόντα των εκπαιδευτών, 
ο αριθμός των συμμετεχόντων, καθώς και οι κυρώσεις 
που επιβάλλονται στους φορείς κατάρτισης διαμεσο−
λαβητών, σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών 
τους. Οι κυρώσεις αυτές είναι χρηματικό πρόστιμο ή 
προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουρ−
γίας τους. Τα κριτήρια επιλογής και επιμέτρησης των 
κυρώσεων θα καθορισθούν με το ανωτέρω προεδρικό 
διάταγμα.

3. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, οι φορείς κατάρτι−
σης της παραγράφου 1 καταθέτουν παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του οποίου 
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Άρθρο 6
Φορέας πιστοποίησης

1. Συνιστάται «Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβη−
τών» υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην αρμο−
διότητα της Επιτροπής υπάγονται ιδίως η πιστοποίηση 
των υποψήφιων διαμεσολαβητών, ο έλεγχος για την 
τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων κατάρτισης 
διαμεσολαβητών, ο έλεγχος της συμμόρφωσης των δι−
απιστευμένων διαμεσολαβητών προς τον Κώδικα Δε−
οντολογίας, καθώς και η εισήγηση προς τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα 
άρθρα 5 και 7. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον πρό−
εδρο και τέσσερα (4) μέλη, καθώς και από ισάριθμους 
αναπληρωτές τους. Η θητεία τους είναι τριετής.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζονται ως πρό−
εδρος και μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές 
τους, τρεις (3) διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές με άρτια 
εκπαίδευση και επαρκή εμπειρία σε θέματα διαμεσολά−
βησης και δύο (2) δικηγόροι, που υποδεικνύονται από την 

ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων. 
Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν 
αποζημίωση ανά συνεδρίαση που καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Η πιστοποίηση των υποψήφιων διαμεσολαβητών 
γίνεται ύστερα από εξετάσεις ενώπιον επιτροπής εξετά−
σεων, στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη της Επιτροπής 
της παραγράφου 1, τα οποία ορίζει ο πρόεδρος αυτής, 
και ένας δικαστικός λειτουργός, ο οποίος ορίζεται σύμ−
φωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 41 
του ν. 1756/1988 και προεδρεύει της εν λόγω επιτρο−
πής. Αυτή ελέγχει αν ο υποψήφιος διαθέτει τις γνώσεις, 
δεξιότητες και επαρκή εκπαίδευση από τους φορείς 
κατάρτισης του άρθρου 5, για να παρέχει υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης και η απόφασή της είναι έγγραφη και 
πλήρως αιτιολογημένη. Για τη γραμματειακή υποστήριξη 
του έργου της Επιτροπής της παραγράφου 1 και της 
επιτροπής εξετάσεων, η Ολομέλεια των Δικηγορικών 
Συλλόγων υποχρεούται να διαθέτει το προσωπικό που 
προβλέπεται στον Κανονισμό της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται:

α) ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των μελών της 
επιτροπής εξετάσεων,

β) τα εξέταστρα που προκαταβάλλονται με παράβολο 
από τους υποψηφίους στην επιτροπή εξετάσεων.

4. Η απόφαση της Επιτροπής της παραγράφου 1 για 
την πιστοποίηση ή μη των διαμεσολαβητών είναι έγ−
γραφη και εκδίδεται σύμφωνα με την απόφαση της 
επιτροπής εξετάσεων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

α) εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτρο−
πής της παραγράφου 1 και της επιτροπής εξετάσεων,

β) καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία, ο τρόπος, 
τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξέτασης των 
υποψήφιων διαμεσολαβητών ενώπιον της επιτροπής 
εξετάσεων,

γ) καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των φορέων 
κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων 
διαμεσολαβητών και

δ) ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 7
Διαπίστευση

1. Το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικα−
στικών Επιμελητών που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση 
Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αρμόδιο 
για τη διαπίστευση των διαμεσολαβητών και την έκδοση 
των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για τη 
διαπίστευση, μεριμνά δε για τη σύνταξη πινάκων των 
αδειοδοτούμενων φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών 
και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και τη διανομή 
των πινάκων αυτών στα δικαστήρια.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

α) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις 
για τη διαπίστευση των διαμεσολαβητών, καθώς και η 
διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου διαπίστευσης που 
έχουν λάβει οι διαμεσολαβητές σε άλλο κράτος−μέλος 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αναγνώριση αυτή, κα−
θώς και για την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της 
διαπίστευσης απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 6 παράγραφος 1,

β) θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας για τους διαπι−
στευμένους διαμεσολαβητές,

γ) προβλέπονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την 
επιβολή κυρώσεων από την παράβαση των ρυθμίσεων 
του ανωτέρου Κώδικα. Οι κυρώσεις αυτές που επιβάλλο−
νται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής του 
άρθρου 6 παράγραφος 1, είναι η προσωρινή ή οριστική 
ανάκληση της διαπίστευσης και

δ) ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 8
Διαδικασία

1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης τα μέρη ή ο 
νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπός τους, όταν πρό−
κειται για νομικά πρόσωπα, παρίστανται με πληρεξούσιο 
δικηγόρο.

2. Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από 
τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους.

3. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από 
τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, τα οποία 
μπορούν να τερματίσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης 
οποτεδήποτε επιθυμούν. Η διαδικασία της διαμεσολά−
βησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται 
πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να επικοινωνεί και 
να συναντάται στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης με 
καθένα από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο δια−
μεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος 
δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη του.

4. Ο διαμεσολαβητής δεν είναι υποχρεωμένος να δε−
χθεί το διορισμό του και ευθύνεται κατά τη διάρκεια 
της διαμεσολάβησης μόνο για δόλο.

Άρθρο 9
Εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν

από διαμεσολάβηση

1. Ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολά−
βησης που πρέπει να περιέχει:

α) το όνομα και το επώνυμο του διαμεσολαβητή,
β) τον τόπο και το χρόνο της διαμεσολάβησης,
γ) τα ονόματα και τα επώνυμα εκείνων που έλαβαν 

μέρος στη διαδικασία της διαμεσολάβησης,
δ) τη συμφωνία για τη διαμεσολάβηση, με βάση την 

οποία διεξήχθη η διαμεσολάβηση,
ε) τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά 

τη διαμεσολάβηση ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της 
διαμεσολάβησης, καθώς και την αιτία της διαφοράς.

2. Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης 
το πρακτικό υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα 
μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το πρω−
τότυπο αυτού κατατίθεται, εφόσον ένα τουλάχιστον 
των μερών το ζητήσει, με επιμέλεια του διαμεσολαβη−
τή στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της 
περιφέρειας, όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση. Κατά 
την κατάθεση, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει παράβολο 
υπέρ του Δημοσίου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του 
οποίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−

νων Δικαιωμάτων. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμε−
σολάβησης το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνο 
από τον διαμεσολαβητή.

3. Από την κατάθεση στη γραμματεία του μονομελούς 
πρωτοδικείου το πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον 
περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που 
μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό 
τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο 
γ΄ΚΠολΔ.

Άρθρο 10
Απόρρητο της διαμεσολάβησης

Η διαμεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο 
που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν 
τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται 
εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας. 
Τα μέρη, εφόσον το επιθυμούν, δεσμεύονται εγγρά−
φως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχομένου 
της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν 
κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του 
περιεχομένου της εν λόγω συμφωνίας είναι απαραίτη−
τη για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3.

Οι διαμεσολαβητές, τα μέρη, οι πληρεξούσιοι αυτών 
και όσοι άλλοι συμμετέχουν στη διαδικασία διαμεσολά−
βησης δεν εξετάζονται ως μάρτυρες. Όλοι οι ανωτέρω 
δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν σε επακολουθού−
σες δίκες ή διαιτησίες στοιχεία που προκύπτουν από 
διαδικασία διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, 
παρά μόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται από κανόνες δη−
μόσιας τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία 
των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί 
η σωματική ακεραιότητα ή ψυχική υγεία προσώπου.

Άρθρο 11
Αποτελέσματα της διαμεσολάβησης

στην παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 3 διακόπτει την παραγραφή και την απο−
σβεστική προθεσμία ασκήσεως των αξιώσεων, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ η πα−
ραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διακόπηκαν 
αρχίζουν και πάλι από τη σύνταξη του πρακτικού αποτυ−
χίας της διαμεσολάβησης ή από την επίδοση δήλωσης 
αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση από εκάτερο των 
μερών στο άλλο μέρος και τον διαμεσολαβητή ή της 
με οποιονδήποτε τρόπο κατάργησης της διαμεσολά−
βησης.

Άρθρο 12
Αμοιβές

1. Ο διαμεσολαβητής αμείβεται με ωριαία αντιμισθία 
και για 24 κατ’ ανώτατο όριο ώρες, στις οποίες περι−
λαμβάνεται και ο χρόνος προετοιμασίας του για τη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης. Τα μέρη και ο δια−
μεσολαβητής μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικό 
τρόπο αμοιβής.

2. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή βαρύνει τα μέρη κατ’ 
ισομοιρία, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 
Κάθε μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του πληρεξούσιου 
δικηγόρου του.
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3. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας της παραγράφου 
1 καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Άρθρο 13
Ενημέρωση κοινού

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων φροντίζει με κάθε πρόσφορο μέσο, 
ιδίως μέσω του Διαδικτύου, να παρέχεται πληροφόρηση 
στο ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε 
διαμεσολαβητές.

Άρθρο 14
Μεταβατική διάταξη

Στην πρώτη σύνθεση της Επιτροπής του άρθρου 6 
παράγραφος 1 μπορούν να ορισθούν, κατ’ εξαίρεση των 
όσων προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, δια−
μεσολαβητές που έχουν λάβει τίτλο διαπίστευσης σε 
άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*01002111612100004*

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 217
 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4020

Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί−
καιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη 
γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγ−
ματος, η Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την 
αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη 
και τα μέτρα προστασίας των παιδιών, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 
19 Οκτωβρίου 1996, το κείμενο της οποίας στην αγγλική, γαλλική γλώσσα 
και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ



6428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01002173009110044*
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